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Kadasetli Mar Ignatiyos III. cii Yakup 

Siiryani Kadim (Ortodox) Gene! Patrigi 





Tiirkiye Siiryani Kadim Metropolidi 

Marfilaksinos Hanna Dolaponii 

(1885 - 1969) 



BiRiNCi BASKININ 
ONSOZU 

Midyatin dogusunda ve Midyata takriben 18 Kilo¬ 

metre mesafede bulunan §ohretli DEYR-EL-UMUR (Mai 
Gebriyel) namiyle maruf manastir, Siiryani kadim ma- 
nastirlarmm en btiyiik tarihi deger ta§iyanlarmdandir. 

§aheser sanat motifleriyle tezyin edilmi§ ve §ohreti 

her tarafa yayilmi§ bu sanat abidesi manastir hakkm- 
da, Siiryani Kadim Metropolidi sayin Mar Filiksinose 
Hanna Dolaponii tarafmdan Siiryanice yazilmi§ bir ese- 

ri Tiirkceye terciime etrneyi faydali buldum. 

Yazarin Siiryanice yazilmi§ bir gok eserleri arasm- 
dan bunu segmi§ olmamdaki maksadim, ihtiva ettigi 
tarihi eserlerle turistik bir yer olabilen vilayetimizin 
muhtesem sanat eserlerinden birini tamtmaga hizmet 

etmektir. 

Metropolik saym Hanna Dolaponii’niin, Suryani ka¬ 
dim Patrik Hazretlerinin ba§kanligmda 1.10.1959 tarihin- 

de toplanan ruhani kongreye gitmesi iizerine, bana tev- 
cih ettigi sekreterlik odevini ifa ettigim kisa miiddet 
icinde bu terciimeyi hazirlamak firsatim kazandim. 

Yaptigim bu terciimede bazi bata ve noksanliklarm 

olacagi muhakkaktir. Ancak miikemmel olmasa da §a- 
heser bir sanat abidesini tamtmak a§kma hamlederek 
musamahayle kar§ilanacagimdan eminim. 

Bu naciz terciime ile okuyuculanma ve topluma bir 
fay da saglayabilmissem kendimi mutlu sayarim. 

30.10.1960 Papaz Cebrail Aydm 
Mardin 
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IKiNCi BASKININ ONSOZU 

Deyr-el-Umum Manastir tarihi, 1959 yilinda Siir- 

yanice, 1961 yilinda ise Tiirkge basilnnstir. Eldeki mev- 

cut kitaplar bitince, Manastir Miiduru Rahip isa Qigek 
ikinci baskisi icin ricada bulunur. Rahibin arzusunu ye- 
rine aetirmek icin calistim, kitabi kisa bir sure icinde 

baskiya hazirladim. 

Kitabi hazirlarken, bir kac ek di§mda hie bir degi- 

siklik yapmadim. Yaptigim ekler, 1961 yilmdan bugune 
kadar manastirda yapilan onarmalar ve ilavelerle 1965 

yilinda Kadasetlu PatrikHI. cu Yakub’un manastira yap- 

tigi zivaretle ilgili vazilardir. 

Amacim bu ikinci baski ile manastira bir hizmet et- 

mektir. Bununla okuyucularima ve topluma bir fayda 

sa g 1 a v a b i 1 i rsem m u11 uvum. 

20.6.1971 Papaz Cebrail Aydm 

Istanbul 
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Manastir ibadethanesinin ic plane 

I - Buyuk Mihrap (ayin yeri) 2 — Sag kanat mihrabi 3 — Sol kanat 

a.ihrabi 4 - Mar Gebriyelin ibadethanesine gider 5 — Mar Krafos me- 

zari 6 Kirk sehit mezari 7 — Okuma, tasi (toplum okuma gud'ii) 

8 — Veftiz yeri 9 — Azizlerin mezarlicji 10 — Bazi sehitlerin mezarlicji 

II Ayvanlar. 

; i:2.00 
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Manastirin kusbakisi goriinusii 

Birinci Bolum 

DEYR-EL-UMUR MANASTIRI 

Deyr-el-Umur manastin: Miclyat kasabasinin 18 Ki¬ 

lometre dogusundadir. Siiryani Kadim manastirlarimn 

unlii ve buytik bir tarihi deger tasivan Deyr-el-Umur 



(Mai Gabriyel) saheser sanat motitleri ve mozayikia- 

riyle suslenmis bir sanat abidesidir. Bu kiymetli eser. 
eski yapilarla cevrili, mazy palamut meselikleriyle sush 
bir ormanin yuksek tepesinde kurulmustur. 

Manastir, Miladin (615-1049) yilina kadar Turab:- 

din Metropolitlik merkezi iken, zaman zaman el degistir- 
mekle, Turabidin cevresinin buyuk capta verlerinde Me!- 

ropolitligine baglanmasi- 1915 yilma kadar ozel Abrasi’.'- 

(rnmtika) kiymetini korumustur. 

IKiNCI BOLUM 

MANASTIRIN ADI VE KURUCULARI 

Manastinn temelleri M. S. 397 yilmda Savurlu Mai 
Sumil ve Kartminli Mar Samun tarafmdan atilrms v.- 

insa edilmistir. Manastir evvela kurucularmm adlariyle 
adlandinlmis ise de, M. S. 668 yilmda Manastin ybneter. 
Metropolit Bakisyanli Mar Gebriyel’in adivle de adlar.- 

clirilmistir. 
Deyr-el-umur denilmesi ise- UMRO OMER anlam. 

-'irvaniee ile. cok sakinlerin bannma yeri demektir. 

UCtiXCU BOLU'M 

MANASTIR ICI VE CEVRESI 

Manastinn insaatmdan sonra. cesitli zamanlarda. 

luzum hissedilinee disinda. ieinde bina ve odalar ila 
edilmistir. Bunlar: 

1 Krai Arkadios zamanmda Mar Semun tara- 
tmdan ilk olarak rahiplerin bannma yeri ve dzel olarak 
namaz verleri. 
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Misirlilarin mezarligi kubbesi, distan goruniisii. 

2 Krai Kiiciik Teodosiyos zamaninda sehitlere 

ait abide evi. 
3 Resullerin adiyle taninan Resuller kilisesi. 
4 Halen iginde bulundugumuz devrin ve o ta- 

rihten kalan Meryemana kilisesi. 
5 Zemin kattaki binanin ustiinde ve gayet giizel 

levhalarla siislii kirk §ehit isimli bir kilise. 
6 — ^muil’in vefatmdan sonra gomulmesi icin ra- 

hipler tarafmdan in§a edilen Mar §muil mabedi. 
7 Manastirm Giiney batismda bulunan Karti- 

rninli Mar §emun Mabedi. 
8 Yliksekligiyle uzunluk ve geni§ligi 25’§er ar§in 

( yani 15 metre) ve sekiz kemer tizerinde ylikselen mot it- 

ii kubbe, kralin kizi Teodora’mn Mar §muil tarafmdan 

§ifa bulmasi miinasebetiyle hatira olarak in§a edilen 

(Teodora) kubbesi. 
9 — Ziyaret gayesivle gelen Misirlilar manastirm 



azametine hayran kaldiklan igin at vesair e§yalanm sa- 
tip, rahiplige girmi§ler ve kendi adlarma muhte§em bir 
kubbe yaptirmi§lardir. Bu kubbe mezarlik kubbesidir. 

10 M. S. 512 yilinda krai Anastas tarafmdan yap- 
urilan biiyiik mabet... (') Uzunlugu 37, geni§ligi 25, yiik- 

sekligi 25, ve temel geni§ligi ise yedi arsmdir ( ). Ara- 
dan 15 asir gegmesine ragmen, islenen motif ve mozayik- 
lar deger ve giizelliginden hie bir §ey kaybetmemistir. 

11 Manastirda cogalan kadronun su ihtiyaemi te- 

min gayesiyle yapilan su sarmglari, bunlarm yanmda 
uzunlugu 40, genisligi 36. ve yiiksekligi 25 arsm biiyiik- 
liigiinde ve tic kemer iizerinde insa edilmi§ anbar suvu, 
suyun birikmesi icin de buzlarla do§enmi§ yeralti bir 

kanal. 
12 Anuriyos ve Arkadiyos tarafmdan, Romaliyos 

ile gonderilen yeteri kadar altun ve para ile Mar Samun 
mabedi guneyinde insa ettirilen bir kapi, mabedin dogu 
ve kuzeyinde kazdirilan iki biiyuk kuyu, biiytik bir kapi, 
heykelin kuzeyinde biiyiik bir kubbe. 

13 Di§ odalann yazilarmdan anla§ildigma gore, 
biiyiik odalann bazisi Patrik Teodosiyos zamaninda ona- 
nlip,., bazisi da insa edilmi§tir. 

14 — Tiirkiye Cumhuriyetimizin bu zamaninda da, 
Manastirda biiyiik capta yenilikler olmu§, bilhassa Ra- 
hiplerden Sefer, §amun ve Sabo Giine§ tarafmdan yap- 
tinlmi§, manastirm batismdaki odalarla, bazi onarma- 
lar, Rahip isa Qicek (§imdiki manastir miidiiru) gayre- 
tiyle (?) yapilan in§aat ve onarmalarm yanmda mabedin 

damlariyle tiim odalann damlan gimento do§emesi, Can 

(1) Mimarlan ise, §tifni ©gullari Teodosi ve Teodori’dir. 
(2) Bir ar§in 71 cm. dir. 

(3) Amsrika’da bulunan Metropolit i§o Samuile de manas- 

tinn kalkinmasi igin maddi yardimda bulunmustur. 



kulesinin in§aati, Kartmin koyunden manastira kadar 

otomobil yolu agilmasi, manastmn etrafi sur ile cevril- 

mesi, elektrik tesisati, zengin bir ktittiphane kurulu§u, 
20 ogrenciden ibaret incil kursu acili§i. gibi ilavelerle 

kiymetli eserleriyle Deyrulumur manastiri guntimuziin 

gortilmeye ve gezilmeye deger eserlerindendir. 

DORDUNCU BOLUM 

(EGITiM VE OGRETiM) 

1 Manastirda, dort bbliimlti buyuk bir ilim yu- 

vasi vardi. Bu okul ilk. orta ve liseye e§it bir kolej idi. 
Bundan baska da Theologi boltimu vardi. Zamamn tura- 
bidin kanununda, on ya§ini bitiren erkek cocuk muhak- 

kak ilk egitimini manastir okulunun birinci bblumunde 

gornresini mecbur tutuyordu. §ayet Ruhanilige girmek 

isterse de orta ve lise bolumlerini bitirmesi, ba§ papaz- 
lik ve kolej ogretmenligi gibi odevlerde gali§abilmesi de 
Theologi bblumiinu bitirmesini bn gbruyordu. Fakiilte- 

nin en parlak devri, Mar §amun Zeyte’nin mudiidugu 

zamanma rastlar. Mar §emun Zeyte de bu ilim yuvasi- 

nin mezunlarindandir. Faktiltenin Theologi kismim ba- 

§ariyle bitirmi§, tistiin zekasiyle faktiltenin dekanligina 

kadar ytikselmi§tir ('). Buna benzer 90k ilim adami bu 
kolejden yeti§mi§tir. Bunlar dort patrik, bir Catlik ile 

79 Episkopostur. Tarihte tin salmi§ olan biri Diyarbakir 
metropolidi Yuhanna Saoro’dir. M. S. 484 yilinda Met- 
ropolitlige ytikselen Yuhanna, Diyarbakirda 40 §ehit ma- 

bedini in§a etmi§, Dicle nehri tizerindeki biiytik koprtiyti 

de kurmu§tur. M. S. 503 yilinda vefat etmi§tir. 

(1) Mar £5emun Blbligrafisi. (Sah. 25) 



2 Mar Filiksinos (Ahisnoyo): Menbenc Episkopo 

siiclur. M. S. 523 yilinda sehit dusmustur. 
i/ j j 

3 Patrik Theodosiyos Rumanos, Theoloji bolu- 

munden baska Tib bbliimunu ba§ariyle bitirmistir. Pat- 
riklige kadar yukselen Thedodosiyos, 896 yilinda vefat et- 

mistir. 

1 Patrik Behnam (hidli) sair ve ustiin edebiya- 
tiyle mantik bblumiinden mezun olmustur. M. S. 1454 

yilinda vefat etmistir. 

BE§iNCi BOLUM 

MANASTIR KUTUPHANESi 

Zamanin cevredeki en zengin kutuphanesi- manasti- 
nn kutuphanesi sayilirdi. Mar Samun Zeytenin yonet- 
menligi zamamnda Manastir kutiiphanesine 734 adet ki- 
tap da eklemistir. Bu kitaplarm cogu, eski ve yeni ahit- 
ten ibarettir. bazisi deri uzerinde yazilmi§, yazarlari ise, 
Meshur hattat Kandirali Mar Daniyel, Mar Yesuh §e- 
mun, Mar Hoye’dir. Bundan sonra Mar Davut tarafm- 
dan da 180 kiymetli kitap daha manastir kutiiphanesine 
eklemistir. M. S. 998-1034 yillari arasmda Manastir Met- 
ropolidi Basibrinli Mar Yuhanna ve yegeni Rahip Ama- 
nuil, deri uzerinde yazmis olduklari 70 kitabi da kutiip- 
haneye devretmi§lerdir. 

M. S. 1169 yilmra Fatrik ogullari Rahip Gebriyel, 
Elisoh ve Keferezalth Musa da 270 kitap onarip kiitiip- 
haneye biraktilar. Zamanin ktilttir kaynagi olan Ma¬ 
nastir kutuphanesi, zaman zaman harici akmlara ma- 
ruz kalarak, kitaplardan yagma edildi, bir kisnn degeri 
bilinmeyen kisiler tarafmdan yakilmi§tir. Nadir kalan 
kisim ise dogu ve bati kiitiiphanelerine kagirilmi§tir. 
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1961 yilmdan itibaren. Manastir miidiiru Rahip isa 

Cicek ile yonetmenligindeki manastir Rahibleri, kiitiip- 

hancye ehemmiyet vererek, gok sayida Suryance, Tiirkce. 
Arapca kitaplar toplanu§, giizel el yazisi ile yapilmi§ 40- 
kitap ile de yeni kiitiiphaneyi degerlendirmi§lerdir. 

ALTINCI BOLUM 

MANASTIR iCiNDEKi MERKADLERE KONULAN 
75 

AZiZLER 

1 — Giinliik ayin sonunda anilmakta olan Mar 

Gabriyel ile Manastir iginde gomiilen on iki bin aziz ki- 

§ilerin dua ve namazlariyle denilir... 

2 — Sivasta sehit du§en Kirk §ehit azizin getirilen 

kemikleri. 
3 — Aziz Mar Serkis ve Mar Bakos kemikleri. 
4 — Kiicuk Theodosiyos zamanmda Metropolit Mar 

Abhay tarafindan manastira getirilen binlerce §ehit azi¬ 

zin kemikleri. 

5 — Halepli Aziz Mar E§ayanm nasi. 
6 — Mar ^muil’in ogretmeni olan Savurda §ehit dii- 

sen Aziz Mar Krafos’m organlarmdan biri. 
7 — Manastir kurucusu Mar §muil*in na§i. 

8 — Kartminli Mar §emun cenazesi. 
9 — Menbec Episkoposu Aziz Mar Filiksonos. 

10 — Misirdan gelen, ve manastirdan omiir boyun- 

ca aynlmayan sekiz yiiz azizler. 

11 Bakisyanli Manastir Mudiiru Mar Gebriyel. 
12 — Hapisnasli Mar Semun Zeyte (Fakiilte mii- 

durii.) 
13 

Rahip. 

Vaftiz olup, Yuhanna adim kabul eden Arap 
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14 — Urfali Mar Yuhanna. 
15 — Uzeli Mar Daniyel (634). 
16 — Miinboyu Mar Atines (719). 

Bunlarin yaninda da, ilim, ve kerametleriyle tin sal¬ 

mis elliden fazla zatlann var oldugu, Manastir bibliograf- 
yasmdan anla§ilmaktadir. Yazar §u sekilde siralamakta- 

dir: 

1 _ §UFNILARIN OGLU K1ROS: Canavari tel’in 

ettikten sonra canavar oliir. 
2 _ Savurli OGLU IBRAHilVI: Buyiik bir toplum 

huzurunda, uyuzlu bir ki§iye sila vermis, koturum ada- 

mi da sihate kavu§turmu§tur. 
3 _ ABAY: Sina daginda Melek ile konusmuijtu. 
4 — SEMUN: Kud oglu Krai Husron huzurunda bir 

kdr adamin gozlerini acti. 
5 — GEMELAiL OGLU YUHANA: Nuseybin kasa- 

basmda eli kurumu? olan adama §ifa veriyor. 
6 -MiDYATLI HABiL: Siitunu (')nda bulunurken 

bereketini aimak igin yanma gelen Mar Ahisnoyo ile ku- 
caklasmak uzere, sutununa emrediyor, o meyanda sii- 

tiin egiliyor. 
7 _ isTAYFANE: Kurye halkini putperestlikten 

hristiyanliga kavu§turuyor. 
8 - MERVAN: Kava adasinda iki bin kisi vaftiz 

etmistir. 
9 - DANIYEL: Dicle nehrini yaya olarak gecmi§- 

tir. 
10 — KiROS: Dua ile deve kingini iyi etti. 
11 - YUHANNA: Vuku bulacak yangini daha once- 

den anladi, ve herkese agikladi. 
12 AMUTLU TUTAiL: oluyii diriltti. 

(1) Sutun kule demektir. 



13 ZUTO: Sekiz karde§in bulunduklan oda yiki- 
lmca, duasiyle hie bir killarma zarar gelmiyor, enkaz 

altinda sekizini de sag gikanyor. 
14 — DANiYEL: Episkopos takdisi esnasinda gok- 

ten gelen nidada, “olmaya laiktir” demektedir. 
15 — §EMUN: Babasmm kim oldugu belli olmayan 

yeni dogan gocuga, duasiyle babasmm admi buyiik bir 
toplum huzurunda yiiksek sesle soyletmi§tir. 

16 — METTE: Siirgimde bulunan iyevennis’i teselli 
etrnek icin, yamna gitmeyi Allah tarafmdan kendisine 

soylenmistir. 
17 YAKUP: Efeste kaim Nasturi uyartmak ve 

azarlamak icin vahi gormustur. 
18 — GEVERGiS ve SERKiS: iman ugrunda sehit 

dustliler. 
19 — TOMA ve iSTEFANE: Dua ile tuluklardaki su- 

yu zeytinyagi yaparak satnns bedellerini fakirlere dagit- 
mi§lardir. 

20 —- MiHAiL: Basina dua okudugu kisir bir kan co- 
cuk doguruyor. 

21 -— AHUDEME ve iBRAHiM: Dua okuduklari kuru 
yerden su fi§kiriyor. 

22 — YUBiNYANOS: Zinava diismu§ bir kadmi tel’- 
in eder, kadmin dili tutulur, birdaha da acilmaz,. 

23 — DEMiRCi SEMUN: Elli bes kisilik bolugii ile 
degisik mucizeler vaparlar. 

24 — AMi: Bitnazin sehrinde sehit diiser. 
-> 3 o 

25 LAAZAR: Pers kumandamnm barbarca teca- 
viizunden dolayi azarliyor, bu meyanda kumandan tara- 
lindan basi kesilmek suretiyle sehit du§iiyor. 

26 — RAKALI YUHANNA: Giinese tapanlann ates- 
lerini duasiyle sondiirur ve putlarmi devirir. 

o r* 2. i KEFRELI SEVIRE: Putperestlerin tapmagi 
oian agaci dua ile kurutur, avni verde kilise insa ettirir. 



28 §AMMAS YUHANA: Altiyuz azizlerin merkat’i: 

dut harabesinde bulunduguna ilham aliyor. 
29 — TALYO: Cole iner, mezarlik kbyu bitisindeki 

biiyuk put evini duasiyle yakiyor. bu mucizeyi goren koy- 
' luler hristiyanligi kabul eder, ve o yere adiyle Talyu 

adini verirler. 
30 — ATHANASiYOS: Yaptigi mucizelerle Cizredeki 

yahudilerin tiimunu imana getirir. 
31 — TEODOSiYOS: Putperestler tarafindan ates 

ocagma atilir. 
32 -- ELiYA: Vefatina kadar atesle pi§irilmis veme- 

vi tatmamistir. 
33 - - SABO OGLU: Putperestler tarafindan gozleri- 

ni cikaran adamin duasiyle yeniden goze kavusturur. 
34 - - SAFANYA. Hayat boyunca munzevi yasamis- 

tir, topluma katilmami§tir. 
35 IBRAHiM: Hayat boyunca kimse ile konus- 

mamistir, dua kildigi zaman da kulubesi nur iginde par¬ 

ky ordu. 
36 ARZiNLi AHO: Ermenileri irsad etmek sure- 

tiyle hrtstiyanliga getirir. 
37 - SALIBA: Buyuk ejdarayi dua ile oldurur, uzun 

sureyle yagmayan yagmurlar yagdirir, biiyuk bir toplu- 

mu imana getirir. 
38 - i§0: Mayfarkin cevresinde yayilan kolera sal- 

ginini dua ile durdurur. 
39 — MUSA: Meleklerle beraber ilahilerle Allaha 

hamd eder. 
40 — EYYUB: Aslanla kar§ilasir, duasiyle aslani za- 

rarsiz hale sokar. 
41 — GEBRiYEL: Oldugu sirada melekler cenaze 

merasiminde bulunur, ve cenazesinin kaldinlmasmda ra- 

hiplere yardim eder. 
42 — YUSUF: Kucuk ya^tan itibaren kendini demir 

bir kilifm icine sokar. 



$EMUN: Butun yasantismi yer alii kabolarm- 

:1a gecirir. 
o j 

44 YUHANNA: Mumtaz isiemleriyle Allahm guvc- 

nini kazamr. , 
45 - TEMATAOS: Hayati boyunca ot, sebze yemis- 

leriyie gecinir. 
46 HANANYA: §eytan tarafmdan suriindurulen 

kizi yeniden rahata kavusturur. 
47 iSHAK: Dua ve kerametivle, kotii ruhlari yok 

eder. 
48 GRiGORIYOS: Yilam tel’in eder, duasiyle iki- 

ve boler. 
49 - GRiGORIYOS: Kor yilam zararsiz hale geti- 

rir, duasiyle konu§turur. 
50 RAHiP KOSTANTiN: Tarikattan saprnis olan 

zengin adami telkinile dogru yola getirir. ve rahip tak- 
dis ettirir. 

• r 

51 FINHAS: §eytanlan cevreden kovar. 
52 KIBAH Kovlii AZiZE: Otuz sene miinzevi bir 

magarada yasamis, eok sayida mucizeler gostermistir. 
Bunlar ve benzerlerinde azizlerin nas ve merkadleri 

DEYR-EL-UMUR manastirmda bulunmalan, manastirm 
manevi kutsiyeti bir kat daha artmaktadir. Mar Filik- 
sinos arkada^i Episkopos Sturiyos’a yazdigi mesajmda: 
"Melekler tarafmdan temeli atilmi§ Deyr-el-umur ma- 
nastirmi yedi kez imanla ziyaret eden Kudsi serifi ziyaret 
etmis farizasmi verine getirmi§ sayilir”, demektedir. 

YEDINCI BOLUM 

MANASTIR’IN VAKFI 

Manastir kuruculari zamaninda manastirm buyiik 
vakiflarina bazi vakiflar eklenmi§tir. Bunlarin basmda 



23 

Krai Anastas taraimdan (K) harlivle baslayan yedi kby 

vakfiyeleridir. §unlardir: 

1 Kefersome 
j 

2 Keierallap 

3 Keferelo 
4 Keferhavvar 

5 Keferninah 
G Kal'ro 
7 - Kibah’dir. 

Bunlardan baska da zaman zaman Sigur daginda. 
..ehennem deresinde Sirvan ve Nuseybinde, Hermiz, Haz- 

zc ve Hinis mmtikasinda yeteri kadar bag, bahce, tarlar, 
degirmen, ev gibi vakfiyelerde manastir vakfiyesine ek- 

lenmistir. 
Zeytinli Mar Semun’un yegeni Davut, bir hazine 

para goruyor. O para ile, manastir sakinlerini gecindire- 
:ek kadar arazi satin aliyor. bu arazileri de Manastir 
vakfma hibe ediyor. Zamanla Manastir vkfiyesi. cevre 

vakfiyesinin basta gelen vakfiye halini aliyor. Bilhassa 
Mar Semun Zeyte’nin manastir arazisinde diktigi 12 bin 

zeytin l'idam, ve be§ yil mtiddetle hasilat vermeleri, ma¬ 

il? jtir vakfiyesini bir kat daha giiclendirmistir. 

SEKIZiNCI BOLUM 

MANASTIR SAKiNLERI 

Baslangicta Mar Smuilve Mar Semun ki§ilikleriyle 

yonetilen Deyr-ul-umur manastiri, kisa bir zamanda Mar 
§muil yonetmenliginde sakinlerin adedi 560’a ciknns, 

soma 800’e, daha soma bin ki^iye ula§mi§tir. Halkidun 
tarikatli Afram’in akin ve gailesi yuzunden, manastir 
zarar gdnnus, sakinlerinin adedi sekiz yiize inmi^tir. 



Aimdi ise: altisi Rahip, Sekizi rahibe, onsekizi oksuz og- 
renci, besi coban ve hizmetci olmak iizere, toplum otuz 
yedi kisidir. Manastmn Mesul mliduru Rahip isa Cicek- 

tir. Mumalieyh Rahibin kimligini. gelecek bolumlerimiz- 
de izaha calisacagiz). 

DOKUZUNCU BOLUM 

MANASTIRIN iLK KURUCUSU 
MAR SMUiL’IN HAYAT HiKAYESi 

March it e bagli Savur cevresinin istin koyunde dog- 

mustur. Babasi YUHANA. Allaha inanir bilinen ki§iler- 
clendi, cocugu olmuyordu. Cocuk hasretiyle kavrulan Yu¬ 
lianna, servetiiiin bir kismini fakirlere dagitir, Allahtar: 
bir cocuk diler. Bunun yaninda da ailesiyle beraber tic 
gun ve lie gece oruc tutarlar. Allah, clua ve adaklarim ka- 

bul eder, bir miiddet sonra onlara bir erkek cocuk verir. 
Cocugun adi da Smuil (Samuil) okurlar. Cocuk evvela 
koy okulunda ilk tahsilini yapar. 14 yasma girdigi zaman. 
kucuk bir manastir’m in§asmi babasmdan ister, babasi 
istedigini yerine getirir; koy den lie mil uzakta, havadar 
bir yerde kucuk bir manastir insa eder. §muil topladig: 
sekiz arkaclasla beraber bu manastirda vasamayi uygun 
gorlir. Arkada§lariyle beraber Allaha ibadet etmeye bas- 
larlar. Babasi Yuhanna oglundan olmasi nedeni ile ken- 
disini cok uzuyordu. Bu hasreti gidermek icin Allah ona 
ikinci bir ogul vercli. Achni da §omir (siiryanice Elmas 
manasma gelir) okundu. Smuil diinyadan tamamiyle 
sogumus, yalmzhgi herseye tercih ederdi, ani olarak ka- 
rarmi degistirir. babasi ve arkadaslannm haberi yokken 

manastirdan aynlir, Nusevbin cevresindeki Umrin da- 
ginin bir magarasmda yerlesir. Burada da iig yil kadar 
bir miiddet valniz yasar. Bu mevanda keramet sahibi 



olur, keramet ve mlicizeleri her tarafa yayilir. Bu kisa 
’sure iginde bazi ki§ileri de yanina almi§, butun gevre hal- 
kmin tevvecciihunu kazanimsti. Kliguk ya§ma nazaran 

herkes tarafmdan Abay (baba) cagrilan §muil, yedi yi- 
lmi daha burada gegirir. Ve otuz dgrenci kadar yeti§tirir, 
rahiplige kadar yiikselir. Faziletini i§iten Savur Episko- 
posu, yanina gelir, ve onu Rahip kahiniige takdis eder. 
Ba§ka bir rivayete gore, Savur Episkoposunun Savur’u 
birakarak ^muil’in yanina gelmesini §oyle anlatiyor: 

“Cevrede hakim olan Rum kuvvetlerinin uyusmazligi ne- 
deniyle, Perslerin hududunu gecerler. Pers kirali Erdem- 

elmerzebno bunu duyunca, buyuk bir ordu ile rumlarla 
kar§ilasip, bunlari zararsiz hale sokar, ve sinir cevresini 
yakar yikar. Yakilan ve yikilan yerlerin arasmda, Tillis- 

mi, Rcasulaym, Urfa, ve Harran, Nuseybin ve cevresinde 
bulunan Mar Smuil manastin da vardi. Bu sira- 

da Savur Episkoposu Mar Krafos, Mar Smuil manasti- 

nnda konuktu. Krai tarafmdan tutuklamr, ve imanim 

inkar etmeyi soyler. Episkopos ise kralm bu tutumuna 
karsi koyar ve “beni hie bir kuvvet Rab sevgisinden ayi- 
ramaz”, der. 3 Aralik da zalim krai tarafmdan Episko- 

posun ba^ini kesmek suretiyle sehit eder. Mar Smuil ise 
kumandanlan paraile elde eder. Episkoposun cenazesini 

a hr, bulundugu manastirinda buytik bir tazizle gomer. 
Mar SmuiTin oradan uzaklasa zamam yaklastigmi 

Allah tarafmdan kendisine sbylendi. Kendisi ise, arka- 
daslarmm paniye kapilmamalari ve oradan dagilmama- 

lan icin. kisa siireli bir gezive cikacagmi soyledi. Bere- 
ket icin de §ehit dusen Episkopos Krafos’m kafatasmi 

beraber almayi da daha evvelden planlamisti. Oradan ay- 
nlir. Kartmin koyii kuzeyine dusen Su cesmesi bitisi- 
vinde bir baraka kurar ve burada yerlesir. Gimlin birin- 
de Kartmin koyiinde Saliba admdaki ko\7 muhtarinm 
oglu Semun hastalanir, hastahgi gittikee artar, -oglunun 



olumle garpi§tigim gore Saliba, barakada ya§ayan Mar 
§muirin yanina gelir, yalvarmaga ba§lar. “§ayet duanla 
gocugum §il'a bulursa, bu cevrede istedigin yer ve §ekilde 
sana bir manastir in§a edecegim, ve gocugu da ogrenci 
olarak sana verecegim”, der. Mar §muil teklifini kabui 

sehit Episkoposun kafatasim da beraber aimak uzere, 
kbye gider. Cocugun komaya girdigini gcren Mar §muil, 
gocugu yalniz birakmalarmi tenbih eder, gocukla yalniz 

kalan Mar §muil dua etmesi yamnda da Mar Krafos’m 
kafatasim gocuga surer, o meyanda gocuk sifa bulur. Co- 
cuk baba ve anasim ister. Qocugun rahata kavustugunu 
goren, baba, anne ve koy toplumu, Allaha sukurler okur- 
lar. Cocuk ise ayaga kalkar ve babasina der “Rahip ile 
beraber gelen ihtiyar adam nerde?,, Babasi ise bunun 

nedenini anlamaksizm, gocugunun heniiz hastaligm te- 
sirinden surrusuz konustugunu anladi. Oglu ise, evet ba- 
bacigim, beraberinde bir Episkopos vardi. O beni rahat 
etti. Rahipden bana izin alki olayi oldugu gibi sana an- 
latayim. Cocuk gbriidklerini soyle anlatti: “Koyumuz 
Pers kuvvetleri tarafmdan basiliyordu. Bu meyanda as- 

kerlerden biri bana yaklasir, beni alir olume getirir bir 
tavirda bulundu. Kilicmi gekerek beni dldiirmek isteyin- 
ce, imdadida bu ihtiyari buldum. Fakat gayet guzel 

giymis, yuziinde nur, basinda tag, gogsunde hag asilmis 
olan ihtiyarm elinde bir tabak, iginde misk kokan bir 
miktar kanla beraber bana yaklasiyor, ve benim icin 
Kret’dan rica ediyor, ve dileklerinde: “Oldurmek istedi- 
giniz gocugun babasimn konuguyum, liitfen bu gocugu 
bana bagrslaym, iizuntu iginde kalan babasi sevinsin”, 
decli. Krai, ihtiyarm bu dilegini kabui etti, ve bana kalk 
git kurtuldun dedi.” iste babacigim gordtiklerim bundan 
ibarettir. bende hastaligm herhangi bir izi kalmamistir. 

Bu Rahibi evimize getirdigine gok ivi ettin ve isabet ol- 
du. Bunu duyan toplum halk, Allaha hamdler okur- 
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lar rahib’e de te§ekkiir ederler. Cocugun babasi Saliba, 
bunun kar§iligmda fakirlere cok yardimda bulunur ve 

Sehit Episkopos Krafos’m tazizi icin adina izafeten koy- 

de bir mabet in§a eder, her yil ayni giinde olaym anma 
hatirasi olarak, koyde §enlikler tertip eder, fakirlere yem, 

giyim dagitir. 
§emun epey biiyiir, babasi, verdigi sdziin yerine gel- 

mesi icin gocugu alir, Mar §muil’e getirir. Rahip, gocugu 

alir, yeti§tirir, bir mtiddet sonra rahip takdis eder. Kii- 
ciik rahip canla basla kendini okumaya ve ibadete ver- 

misti. Buyiigunun herglin gittikce tevecciihunu kazani- 

yordu. 
Haik ile temas kurmaktan kaginan kiiciik rahip. 

manastinnaa1 disan cikmak istemiyordu, fakat ister is- 
temez ce§meden su ta§imak zorunlugu altmdaydi. Her- 

zamanki gibi, ce§meden su getirmek lizere kamistan ya- 
pilmis sepetini alan kiiciik Rahip, bu sepetle nasil su 

getirilecegi §iiphesine kapilmadigi icin, Mar §muil ta- 
rafmdan ziyadesiyle sevilmisti. Herseyini imanla, saflik- 

la bitirirdi. 
Giiniin birinde, su getirmek icin cesmeye giden Se- 

mun, cesme ba§mda cama§ir yikamakta olan bazi kizlar 

gorlir. Onlarla ilgilenmemekle beraber, seytan tarafin- 
dan kurulan bir pusuya diiser, kotii diisiincelere kapihr 

dua ve namazmi ihmal eder. Manastira ulasincaya ka- 

dar, sepetin icindeki su dokiilur, manastira susuz varn. 
Olayi Reisine anlatmaktan cekinen §emun. iizgun ve bit- 

kin bir moral bozukluguna girer. 
Mar Smuil, durumu hemen lark eder ve oradan u- 

zaklasmanm zamam geldigini kiiciik Semun’a soyler. 

Semun ise tek arzusu bu idi. ikindi ve aksam namazmi > 
kilarak, eitesi sabah ^afakla beraber teretiil, terennum- 
lerle yola duserler, ilahilerinin sonu gelcligi yerde, du- 

racaklari ve konakliyacaklanna dair ^art kosarlar. Vakil 



aksam, gun kararmisjti. ilahi terennumleri sona ermis- 
ti. Yer bir yikinti (harabe) dogusunun bir tas atma me- 
safesi kadar uzaklikta idi. Burada konuklarlar, solukla- 
nni almaya bavarian Orada diktikleri lie biiyiik tasla 
yen i§aret.lerler. Yorgunluktan bir anda uykuya dalar- 
lar. Bu meyanda Rabbin Melegi Mar §muil’in §eklini ala- 
rak, §emun’u uykudan uyandinr. Kalk, hazir ol, insa e- 
decegimiz manastinn temelini beraber atalim der. §e- 

mun uykudan kalkar, melekle beraber harabeye dogru 
giderler. Melek’in §emun’a gosterdigi plan su §ekilde idi: 
Dogu ve batida hirer kapi, mabet kismi ile dua salonu. 
ve biiyuk capta oturma yeri... Bu planla dlcuniin biiyiik- 
lugune §asip kalan §emun: Efendim, iki ki§iye bu ka¬ 
dar biiyuk yere ne luzum var, der. Melek ise; merak et- 
me Semun ilerisi icin burasi cok kimselerin ibadet ve 
barinma yeri olacaktir. 

Semun: 
Bu buyukliikteki insaati kim insa edebilir? 

Melek, eline biiyuk bir tas alarak, bir metre kadar 
yerden kaldirdi ve sonra: 

Bu tasi havada durduran ilahi kuvvet, bu biiyuk 
insaati da tamamliyacaktir, ve bu manastir kiyamete 
kadar ayakta kalacaktir, dedi. 

Bundan sonra Melek gorunmez olur. 
Sabah olur, §emun heniiz uykudan uyanmamistn . 

Mar Srnuil ise §emun,u dlirter, kalk oglum, aksam ciz- 
digimiz manastinn planmi tetkik edelim. insaata basli- 
valim. Semun ise Melekle beraber calismalarmdan dolavi 

' J 3 i. 

bitkin bir hale diismustii. Mar Smuil’e, Efendim, aksam- 
ki temel olcme ve plan tatbiki isinde, epey yorulduk. 
biraz bari solugumuzu alip, istirahat edelim der. Burn; 
duyan Mar Smuil, Semun’un bos sdylemedigi gercek bir 
vahiy aldigmi anlar. Ikisi beraber kalkarlar, Semun’un 
aksamki calisma yerine giderler. Dogu ve bati vonlerde 
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Manastirin temeli atildicji zaman, Melek tarafindan 

havada tutulan tas 

hirer tas ve havada iicuncu bir ta§ durdugunu gorurler. 
Duruma cok sevinen Mar Smuil, bundan boyle in^aatta 
zorluk cekilmiyecegini anlar. in^aata ba§lanir. Yil, M.S. 

396. Bu ise Kiral Arkadiyos’un ilk senesine rastlar. 
Melegin cizdigi plan uzerine in§aata baslayan A/Iar 

§muil ve Mar Semun, Allahm yardimi ile gucliik cekme- 

den kisa bir sure ile manastirin insaati bitiyor ve manas- 

tira, Mar Smuil ve Mar Semun manastin adi veriliyor. 
Zamanla bu manastira ilaveler olmu§, sakinleri cogalmis. 

adlari 6 nci boliimde gecen degerli zatlarin konuklama 
yeri olmustur. Sakinleri hergiin icin daha cok cogalinca, 

su ihtiyaclarim kar§ilamak iizere, derinligi 25, uzunlugu 

40, geni§ligi 36 ar§mdan ibaret ve tic kap uzerine kurulu 
bir sarnie (kuyu) kazdmlir, buzlarla do§eli muntazam 
bir kanalla baglamr. Bundan boyle Manastir sakinleri 



rahat bir naval siirmeye baslarlar. Manastinn sanika 

bir eser oldugu haberi her tarai'a yayiliyordu. Herkes zi- 
yarel etmeye ba§lar. Manastinn guzelligine ender rast- 
lama haberi Krai Buyuk Teodosiyos’un ogullan Anuriyos 
ve Arkadiyos’a ulasmasi uzerine kumandanlanndan Ru- 
maliyosla beraber cok miktarda para, hediyelik esya ma- 

•J 

nastira gonderirler. Romaliyos manastira gelir, mabedin 
guneymde buyuk bii kapr giiney kesiminde buyuk bii 
kubbe, insaata ilave ettirir ve manastinn kuzey dogu- 
sunda, buyuk capta iki adet su kuyusu da kazdirir. Bun- 
larla yetinmeyen kumandan Rumaliyos, manastir sakin- 
lerinin gecimini sagliyacak sekilde para ve hediyeler ve- 
rir, soyle ki; manastinn biitcesini cok yillar icin karsi- 
lamayi da Krai Teodosiyos’un ogullan uhdelerine alirlar. 

Manastir Yoneticisi Mar §muil, manastinn ddzen 
ieinde yoneldigine cok seviniyor, Allaha senalar okuyor- 
du. Zlra manastinn yikmti yeri daha once putlarm evi 
iken, simdi manastir olarak, Allahm adi ieinde tazizle- 

nen bir manastir halini almisti. 
Durumu kiskanan hayir dusmani §eytan. Mar Smu- 

ii’l tuzak kurmaga ealisir. Krai ArkadiyosTm kizi Teo- 
dora’ya girer, kizi deli divaneye gevirir. Kizcagiz kotii 
ruhlarm tesirinden feryatlar kopanr, feryadi arasmda 
“§muil, §muil gelsin beni ziyaret etsin” der. Krai Mai 
§muil’i getirmek icin adammi gonderir. Manastira gelen 
Kralm adamr manastir sakinleri tarafmdan agirlanir, 
kisa bir istirahatten sonra, kralm emrini iletir. Mar 
%muil ise, bir taraftan yolun uzun surecegi, diger taraf- 
tan manastirdan aynlmak istemedigini ileri surerek, git- 
mek istemez. Fakat Kralm adammi bos gondermeyi ye* 
rin.de bulmaz. Sectigi iiq rahip arkada§lariyle beraber uc 
gun ve lie gecelik bir duaya ba§larlar. Dorduncii giinde 
Allah dualanm kabul eder, yuziinden nur sagmi§, beyaza 
bliriinmus, elinde bir mektupla yanlanna gelen bir adam 



ibadsthane i?inde mozayiktan yapilan Meryem Ana'nin tab!osu 
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goriirler. Selam verir ve mektubu onlara uzatir. “Almiz 
bu mektubu kirala yollaymiz, kizinm §ifa bulmasi igin 
yeterlidir” der ve aynlir. Mar §muil mektubu alir, okur, 

imza eder ve Kralm adamina verir. Kralm adami doner. 
Mektubun iginde §oyle yazili idi: “Be§eriyet dii§mani siz 

ey kotii ruhlar, kiz Teodorayi i§gal etmenize, onu cefa- 
lamaniza Allahtan size musaade edilmemistir. Allahm 

aaiyle size emir ediyoruz, bu mesajimiz §ehre ula§tigi an- 
dan itibaren gerek kizi ve gerekse §ehri terk etmelisiniz”, 

imza; Mar §muil ve tig arkada§i.” 
Krai, istedigi Mar §muil’in adami ile gelmedigini 

i^itince gok iiziilur, hiddete gelir, sinirinden elleriyle yii- 
zunii tirmalar, §uursuz hareketinden dolayi da sag gozii- 

nti incitir. Makammi birakarak oze] odasina giren krai, 

bir taraftan incittigi goziine, diger taraftan kizmin feci 

durumuna aglamaya ba§lar, iizuntii ve sinirinden bitkin 

bir §ekilde du§er ve uykuya dalar. O anda §oyle bir riiya 

goriir: “Koyu karanlik bir gukura dii§uyor, bu diisus- 

ten dolayi aci cekiyor, Qukurda iken gozlerini yukariya 

kaldiran krai, elinde g&yet motifli ve parlak bir hag bu- 

lundugu halde beyaza biirunmus nurlu bir ihtiyar adami 
goriir, ve ona yalvarir, bu acidan kurtulmam igin benim 

igin Allahtan dua et demekle admi sorar. ihtiyar ise, Ki- 

zma sifa vermek igin istedigin Manastir ydneticisi Mai 

§muir benim. Mar §muil, krahn elini tutar, cukurdan 

kurtanr, o meyanda krai uykudan uyamr. O sirada Ma- 

nastirdan donen adam igeri girer ve Mar $muilden 

getirdigi masaji krala uzatir. Krai Masaji oper, basma 

kor, ve kizmi huzura getirtir. Kizin iistune okur, o anda. 
kizm agzindan gikan kara dumandan sigrayan zenci 

seklindeki §eytan bir tarafa sicrar ve demeye baslar/’ 
“Eyvah senden kara cubbeli §muil, Miitevaziinla beni 

yendin”. der, hemen oradan kacar. Kizcagiz §uuruna do¬ 

ner, sifa bulur. Bunu goren Krai ve maiyetinin, Allaha ve 
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Azizlere ol3.n ^tivcnlGii bir kcit dcihci 3.rt&i. Higer t3.r£if 
ta kizcagizdan gikan §eytanlar, bir anda manastirin cev- 

resindeki bir kurt suriisune girerler, kurtlari gileden gi- 
kartirlar, namaz kilan toplumane rahiplere hiicum eder- 
ler. Miiessif olaya seyirci kalmak istemeyen Mar §muil, 
§eytanlann bir tertibi oldugunu anlar. Eline aldigi yenil- 
mez Hag silahi ile kurtlara dogru gider ve “Allahin adi 

ile size and ederim ki, bu mintikadan uzakla§iniz, bir da- 
ha da yana§maymiz”, der. Kurtlar dagilir, §eytanlar da 

sbrunmez olur. M.S. 407. 
o 

Olaydan bir yil sonra Krai Arkadiyos vefat eder. Bu 

sirada Hah koyunde biiyuk bir olum afeti gorundu. Her- 
giin igin gok sayida olli veren koy halki, ileri gelenlerden 
bir heyetle Mar §emul’e gelirler, bu afete bir hal garesi 
bulmayi rica ederler. §muil, Mar §emun beraberinde ol- 
dugu halde diger rahiplerden be§ ki§i daha alir koye gi- 
derler. Koy kilisesine girerek, dua etmeye ba§larlar. Al¬ 
lah dualarim kabul eder ve olum afetini koyden kaldi- 
nr. Koyluler sevinir, Mar Smuike ve maiyetine te§ekkiir 
ederler. Bu olaym anma hatirasi olarak da koydeki bii- 
yiik kilisenin biti§iginde, Mar Smuil adina izafeten bii¬ 

yuk bir mabet in§a ederler. 
Krai Kiigtik Teododiyos’un kralligmin ilk yilmda. 

krai, yeteri kadar para, altm gonderir, ve manastirda ba- 
zi onarma ve ilaveler yaptinr. Yaptirdigi ilaveler sunlar- 
dir 

1 - Mutevaffa azizlerin mezarligi. 
Meryem ana kilisesi ile §ehitlerin adma bir ki- 

lise (kuzeyde). 

Yontulmus tastan 15 er yatakli iki kap. 
4 - - Resullerin adiyle bir mabet. 

5 Bunlarm yamsira da motifli binalar, ve Sivas- 
ta sehit kirk §ehit adma bir mabet. Bu binalara yapi iti- 
bariyle gok kiymet verilmi§, igte gayet motifli resim ve 

\ 



Miiteveffalarin mezarligmin Vubbesi. 

Tabars mozaikleri 



suslerle suslenmi§„ susleii icinde solmaz en guzel boya 

ve yaldiz da kullanilmi§tir. 
Kralin kizi Teodora ise, §ifa bulmasmin mukafati 

olarak da; uzunlugu, geni§ligi ve yiiksekligi 25 §er arsin 
bliyuklukte ve sekiz kemer uzerinde gayet motifli,, gtizel 

yapi ile bir kubbe in$a ettirmi^tir. Zamanin muhtelif 
kiymetli hediyelerini de manastira gondermi§tir. 

Mar §muil’in vefat zamani yakla§mi§ti, bunu vahiy 
ile duyan Mar §muil yetistirdigi Mar §emun’u caginr, 
Manastir yonetmenligini ona verir, Manastir sakinlerini 
toplar,, son telkin de bulunur. onlari kutladiktan sonra, 
gozlerini hayata kapar. Vefati 15 Mayis 409 sail giinti 
olmu§tur. Vefat haberi iizuntu ile biitiin gevreyi kapsa- 
mi§ti. Cenaze merasiminde hazir bulunan Ruhani ve 

diyakoslar sayisizdir. Biiyiik bir toplulugun huzurunda 
nasi oniinde yedi giinliik bir taziz ve dua sonunda ebedi 
istirahatgahina gomulmusttir. 

Hayatmda onu mutlu ve muvaffak kilan Allaha su- 
kiirler olsun. Duasi bizle olsun. 

Mihrabin tavaninda eski mozayik motifleri 
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ONUNCU BOLUM 

Bellisiz zaruri olein tarih olaylan 

1 M.S. 352 yilinda Perslerin mezopotamya akmla- 

rivle, Mar Krafos'in sehit diismesi. 

2 363 de Yubinyenos basa gecer, planlarmin basin- 

da sulh'u korumakti. Bunun yaninda 120 yillik bir mud- 

detle cevreyi ve Nusaybini Perslere verilmesi, ve ondan 
sonra tekrar Rumlara iade edilmesine dair imzaladigi 

muahecleyle on gormektedir. 

3 M.S. 381 de, Bliyiik Teodosiyos ba§a gecer, Kos- 

tantiniyenin II. ci buytik kongresi toplanir. 

4 M. S. 388 da, Biiyiik Hun imparatorlugu Roma 
imparatorlugu’nu yikar, Rumlarm kumandanlanndar. 

Rufine ile vezir Adey’in ihmalligi yuzunden Suriye Pers¬ 

lerin hegomonyasma geger. 

5 — M.S. 395 de, Krai Arkadiyos, 13 yil hiikiim su¬ 
rer, 408 de vefat eder. 

6 M.S. 400 de Pers krali §abur oglu izetgreddin 
21 yillik hiikmunden sonra 421 de vefat eder. 

6 7 M.S. 408 de, Krai kiictik Teodosiyos 42 yillik 
bir hiikumden sonra 450 de vefat eder. 

8 M.S. 409 da Mayis 15 Sail gtinii Mar §muil ve¬ 
fat eder, yerine Mar §emun gecer. 

9 M.S. 431 de Uciincu biiyuk kongresi Efeste top¬ 
lanir. 

10 M.S. 441 de, Perslerin krali Varharan olur, 18 
yillik hiikmii icin yerine oglu Yezdegred gecer. 

ON BIRINCi BOLUM 

Kartminli Mar Semun'un Hayat Hikdyesi 

Kartminli Mar Semun’un havatile ilgili kiicuk vas- 
« o j */ -» 



taki ya§anti siiresi bundan evvelki boltimlerimizde ya- 
zilmistir. Mar Semun, babasi tarafindan Mar §emuil’e 

teslim edilir. Mar Smuil yonetmeligine girer. Mar Smuil- 

in gtizel uyartici yonetmenligi yiizunden, Mar §emun hei 
gun igin daha fazla bilgi sahibi olur„ iman ve sebatta 
giiclesir. Bunlann yaninda da suresiz tuttugu oruc, kil- 

digi dua ve yonettigi ibadetile Allah ve cevre toplumun 

teveccuhiinu kazanirdi. 
Semun, heryerde ve her zamanda Allahin incilini 

vaz etmek yegane emeliydi. Ziyaret ettigi hastalari, te- 

selli edici sozlerle maneviyatlarim guclendirir, onlar icin 

Allaha yaptigi dua ile §ifaya kuvustururdu. Uzun na- 
mazlari yaninda doktiigu goz vaslari, sel seklinde yeri 

lslatirdi. Tevazuu ile ruhani sinifi ile cevre topluma iyi 
bir ornek olan Mar Semun’un Allah korkusu tek tutana- 

giydi. Mar §emun Herkesle iyi gecinir, manastir kanun- 
larini yerine getirir, buyugiinun en kuciik emrine bo- 
yun eymek tek amaciydi. Mar §emun, kendini du§iin- 
mekten ziyade, fakir bksiiz ve kimsesizleri du^unurdu, 

Maddi ve manevi hedivelerle onlari taltif ederdi. Konuk- 
lardan ho§lanan Mar §emun, konuklar sofrasindan eksik 

olmazdi. Mucadelesi, carpi§masi daima beseriyet du§ma- 

ni olan kotii ruhlarla idi. Kimseyi incitmez, herkesi Al¬ 
lahin imanina cekici telkinlerde bulunur, agzindan du- 

zensiz ve kotii bir laf bile i§itilmezdi. Yemin etmek, kii- 
fur savurmak. hiddete gelmek, sinirlenmek gibi sifatlar- 

dan tamamen yoksundu. incilin terimlerine uyar §ekil- 

de, degi§i evet evet, yok yoktu,, gibi dogruluk terimlerle 

yatkmdi. Yaptigi keramet ve mucizelerile oviinmez, kim- 
seye de yaymasmi istemezdi. Yonetmenligindeki bulunan 
mesai arkada^larmi ok§ar,, gonullerini alir„ istedikleri- 

ni yerine getirir, uzuntiilerini de beraber payla§mayi da¬ 
ima bilmi§tir. Boyle yuksek meziyete sahip olan Mar §e- 
mun'un yonetmenligindeki Manastir, ve manastirin 



Theoloji koleji, cok buyuk ilerlemeler kayit ettikleri iler- 
cleki yazilarla ispatlidir. Yazar, Mar Semun’un iyi mezi- 
vetleri sonu gelmiyecek kadar kisa bir ifade ile yazisma 
hayatmdaki gecirdigi muhim noktalara temas etmek 

suretiyle ekleyerek devam eder: Mar §muil’in vefati Mai 

Semuin’i cok uzmti§tu. Yatak iginde uyumayi unutmus. 
geceyi giinduze katarak, biitun vaktini dua ve ibadetle 
okul ve manastir yonetmenligini de degerlendirirdi. Uy- 
ku tesiri altmda kaidigi zaman, ipi boynuna gecirmek 
suretile uykusunu kacinrdi. Mar §emun yatkinligi ya- 

nmda iffetli, nezaheti imanile okudugu herhangi bir has- 
taya sifa verirdi. Allahm adiyle, kotii ruhlar bile ondan 

kacarlardi. 
j 

Yunani 723 yilmda Rabule, Urfa episkoposligmin 
makamini isgal ediyordu. Urfalilardan yeteri kadar top- 
ladigi para ve hediyelerle Mar §emun,i ziyaret eder ve 
bereketini alir. Mar Semun Hediyelerle parayi kabul et- 
:nez, ziyaret zahmetine katilmaniz kafidir, Allah seni 
ve makamini korusun, hediyelerin kar§iligim Rab ver- 
sin, demekle yetindi. Episkopos Rabule, Alti giin bir miid- 
det Mar §emun’m yanmda kaldiktan sonra, Makami olan 

Urfaya doner, geri aldigi para ve hediyelerile Urfa’da da- 
ha once Yahudi Havrasi iken Mar istefanos’m adina 
cevirdigi kilisenin onarma islerine harcami§tir. 

Mar §emun, her yilda Mar §murm anma hatirasi 
*cin bay ram ilan eder, bayramda torenler tertip edilir 
iakirlere, kimsesizlere de yardim dagitihr. Ve Mar §muil 
adina insa edilen mabetde ayinler yonetilir. 

Yonetilen toren esnasinda, soyle bir olay vukubul- 
mustur: Cevrenin ileri gelenlerinden birinin giizel bir ki- 
zi vardi. Kizm a§ik oldugu gencle evlenmek ister, fakat 
kizm babasi buna mani olur. Kiz iizuliir, ve §uurunu 
Kayibeder, delirir. Kizm babasi, kizinm feci durumunu 

goriince, Mar §emun’a getirir. Semun’u goren kiz, fer- 
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Krai Anastas tarafindan insa ettirilen eski ibadethanenin 

onden goriinusu 

Mar Semun Kilisesi kalmtilari 

J 



valla baginr. Fakat Mar §emun kiza yaklasir, basina 
okur, huzura kavusturur, kizi babasma teslim eder. 

Cocugun biri, giivercin yavrusunu aimak icin, yuk- 

sekteki giivercin yuvasina asildigi bir anda, diiser, boynu 

kirilir, dilsiz hale gelir. Cocugu Mar §emun’e getirilir, 
Alar Semun Allahin adiyle dua kilarak, gocugun elinden 
tutar, rahat eder, goren toplum Allah’a suktirler okur. 

Ba§ka bir adam, hirsizlik yapar, caldigi esyayi da 

saklar. E§ya sahibi. hirsizdan §uphelenir. Hirsiz ise in- 
kar eder. Alai sahibi, Mar Semun'm hayatiyle yemin ic- 
mesini soylerler. Hirsiz yemin icmeye baslar, agzim ac- 
masiyle agzi arkasma doner. Hirsiz girkin bir manzara 

kar§ismda kalir, caldigi esyayi sahibine geri verir, ya- 
kmlariyle beraber Mar §emun’a gider. Mar §emun’den 
rica ederler. Mar Semun o gene icin biitim geceyi dua ile 
gecirir. Sabahleyin cocugun basina okur, hac isaretini 
uzerine ceker, tekrar gencin agzi eski normal haline ka- 
vusur. Alar Semun gence, sakm birdaha da bu i§i tek- 
rarlama, ve boyle bos yere yemin icme, aksi halde bete- 
rine maruz kalirsm, diye siki siki tembih eder. Adam ise, 
gorduklerinin tesiri altmda kalarak, evinden ili§kilerini 
keser, ve Mar Semun’m manastmna doner, tovbe eder. 
Rahiplik meslegine girer, turn omriinii manastirda geci- 
i ir. Keramet ve mucize yaratir secilmi§ bir rahip olur. 

Bir zamanda da, Rahiplerden biri, istek lizre Alanas- 
tirm giineyinde, yakin mesafede bir kbve gider. isteyen 
adannn evine konaklar. Ev sahibinin 15 ya§mda bekar 
giizel bir kizi vardi. 32 yasmdaki Rahip, ev sahibi tara- 

Imdan agirlanir, onuruna munasip yemek yapar, geceyi 
de yanlarinda gecirmeyi israr eder. Cok israrlarma rag¬ 
men rahip yine kalmak istemez.. Ev sahibi israrlarinda 
Alai Semun hayati hakkm icin kalmasim sbyleyince, ka- 
t)ul eder. geceyi orada gecirir. Yemekten sonra, Rahip 

ewela mutad iizere ruhi irsadlarda bulunur, bilahare ev 
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^ahibinin istegi uzerine giizel sesiyle ilahiler demeye bas- 
lar. Rahibin giizel nagmesiyle, giizelligi, nur sacan yii- 
ziiniin ve yaki§ikligi, ev sahibi ile hazirlarm dikkatini 

cekmi§ti. Ev sahibinin giizel kizma §eytan girer, ve gene 
Rahib’e a§ik olur. Guzel elbisesini giyerek kendine siis 

veren gene kiz, rahibin yaninda oturur, bereketini ka- 

zanayim der. Rahip bunu imanindan otiirii geldigini an- 
iar. Uyumak icin odasma gekilir az sonra herkesin uyku- 

ya daldigi bir zamanda, gene kiz rahibin odasma gider, 
vatagina girer. Durumu lark eden Rahip. buradan uzak- 

la§ ebeveynlerin isitirse, kepaze oluruz der. Geng kiz, me- 

rak etme ebeveynlerim bu i§ten haberleri vardir, onlar 

beni yanma gonderdiler dedivse de, 

Rahip : 
Hayir olamaz cimkii gizliyi idrak edip anlayan- 

dan Mar §emun adli ba§kanim vardir. o her gizliyi agiga 

eikaracak kadar keramete sahiptir. §ayet seninle giina- 

ha girersem, beni manastirdan kovar, ebeveynlerinde se-- 

;ii evden kovarlar, oldiinirler. 

Gene kiz : 
j 

§ayet baskanin seni manastirdan kovarsa, doner 

benimle evlenir mutlu bir hayat siireriz. 

Rahip : 
- - Salonda bulunan heybemin ieinde bir incil var¬ 

dir, getir onunde and ic, kimseye soylemiyecegine. Arzu- 

nu yerine getirecegim. 
Kiz, ineili salondan getirmek iein disanya eikar. Ra¬ 

hip ise, oda kapismi arkasindan kapatir, yatagina girer. 

Kiz'in cok ugra^masina ragmen bir tiirlii kapiyi acamaz. 

Kiz iizuntusiinden sevdigi komsu gence gider, ve onunla 

giinaha girer. Babasma aglavarak gelen kiz, konukladi- 
gmiz Rahip beni igfal etti, size imdat eagirmaya bile ba- 

na firsat vermedi, der. Kizm babasi. girayi yakar rahibin 
kapismi calar ve seslenir. ac kapivi yaptigindan utanma- 



dmsa, Allahtan korkmadinmi? Rahip nedemek istedikle- 
rini bilmeden kapivi acmak zorunda kahr. Kizi ona tes- 
lim ederler, al git istedigin gibi yasayin, bir daha da si- 
zi gormiyelim,, derler. Rahip kendini savunmaga luzum 
gormeden, kizi alir, gece karanhginda koyu terk ederler. 

O sirada Mar §emun vahiy ile olaydan haberdar olur, ge¬ 
ce manastirdan kalkar, yolda onlari karsilar, Ranibin goz 
yaslarmi da entarisiyle siler, onu teselli ederek, ho§ gei- 
diniz ey caliskan Allahm kulu, kahramanlari kahr eden 
diinya §ehvetini yiktin, mutlusun. Gene Rahip, Mar Se- 
mun’m ayaklarma kapanir, Rabbin cariyesini kotuledi- 
gimden dolayi beni al‘ et. der. 

Kiz, durumu gbrunce korkar, Rahib icin sebepsiz 

yere tertip ettigim bu yiiz kizartici sucten dolayi Mai 
Semun’dan oziir diler. Ey buyugiim beni at et, beni din- 
le sana hakikati soyleyeyim der. Ve olayi oldugu gibi 
anlatir. O gunden hamile dusen kiz, manastir odalarnn 
birine yerlestirilir. Dogumu yaklasmca kbyun birine gi- 
der dogum yapar, dogurdugu cocugu da besleyici kim- 
selere verir. Kendine bir magara bulur ve orada yasama- 
yi tercih eaer. Kimseyle konu§mayacagini, ve kimseyi 
gormemeyi and icti. Yabani hayvanlarm yemi olan otlar- 
la yasavan kiz, rahibelige girer, rahibe olur. Manastir ka- 

nunlan mucibince, mahdut zamanlarda gunahinda iti- 
rat edip, Kutsal kurbana istirak eder. 

Kizimn hasretini yeken annesi, aglamaktan gozlerini 
kaybeder, babasi ise ayagmdan sakatlanmak suretiyle 
diise kahr. Giiniin birinde Mar Semun’a gitmeyi karar- 
lasfeinrlar- onlari manastira getirecek adam lazimdi ya- 
km komsulari olan, daha evvel kizlanyla sevistigi, genci 
oulurlar, nca ederler. Gene riealanni kabul eder, alir be- 
raber yola koyulurlar. O gencin diismanlan vardir. Ar- 
kasma duserler, manastir yakinmda oldururler. Oldiir- 
me hadisesini duyan manastir sakinleri, olay yerine ge- 

b 



lirler, cenaze ile kor kaciin ve sakat adanu manastira ge- 
tirirler. Cenazenin gomulmesine ve kor ile sakat kisilere 

de sifa vermek icin turn rahipler Mar Semun’den rica 

ederler. 
O meyanda Allah, kapali olan kiz ve rahibin olayini 

aeiga vermek istedi. Mar Semun'e ilham gelir, “magara- 

daki rahibeyi getirin bu harikayi kendi yapar”, der. Mar- 

Semun erkek kiligma giren rahibeyi getirtir, cenaze ile 
hastalari online yakla§irlar. Kizcagiz, dua etmeye bas- 

lar: duasmda. “Mahir doktor Rab Allh, sana yalvariyo- 
rum, Mar §emun’ hayati hakki icin ve duasi vasitasiylu 

bu hasta olanlara §ifa ver, demesi uzerine ana ve babasi 
sifa bulur. Cenaze de aym duayi tekrar cder, Allahin kuv- 

vetiyle oldurulen adam da dirilir. Adamcagiz dirilmesiyle 

butiin rahiplerin huzurunda kizla arasmda gecen olayi 

anlatir. Bunu duyan kizin baba ve annerd, eyvah demek 
ki, kizimizi feci duruma sokan senmissin, megerki biz 

haksiz yerde masum Rahib’in boynuna soktuk demekle 

aglamaya baslarlar. Mar §emun, 
Aglamaym bu anda size sifa veren rahibeyi ta- 

nidiniz mi? 
Kan koca, hayir tanimadik. 

Mar §emun: - Kizinizdir dedi. Kan koca, kizin sa- 

ginda bulunan bir i§aretle kolayca taniyabildiler. Tohme 

edilen rahip de huzura gelir, sizde bulundugum geceden 
itibaren ilk olarak kiziniz olan rahibenin yiizunu gorliyo* 

rum, der. Boylelikle olay oldugu gibi aydinlamr, Rahibin 

masum oldugu anla§ilir, kizin ana ve babasi da gok 

sevinir ve Mar Semun’a te§ekkiir ederler. tic giin sonra 
rahibe kadm hastalanmadan vefat eder. Manastir sa- 

kinleri, cenazeyi lie gunliik bir taziz ve duadan sonra, koy 

halkindan iki bin ki§i manastira gelir, Mar §emun’dan 

cenazeyi isterler. Mar Semun ricalanni kabul eder ve ce¬ 

nazeyi onlara verir. Cenazeyi buyiik bir tezahiiratla koy 



halki tarafmclan koye getirilir, buyuk bir tazizle hazirla- 

diklan ozel mezara gomuliir. Mezari ise cevreye bir ziya- 

retgah halini alir. 
Dirilen gene ise, kenciini rahiplige verir, manastirda 

kalir. harika ve mucize yaratir, fazil bir rahip olur. 
Baska bir tarihte, Delirmi§ bir adami Mar §emun 

yanina getirilir duasmdan sonra §ifa bulur,, suuruna ha- 

kim olur. 
Yine Mayfarkm gevresi dagmdan ileri gelenlerden 

biri Mar §emun’e gelir, cocugu olmadigmi, ve bu hasre- 
tinden kurtulmasi icin ricada bulunur. Mar §emun dua 

eder, duasiyle adamcagiz cocuk sahibi olur, manastin bir 
cok hediyelerle taltif eder. 

Kotii ruhlar tarafmdan suriinen Savurli bir kadm 
Mar §emun’m yanina getirlir, duasiyle §ifa bulur. Mar 
§emun kadma siki tenbih eder, “Bir daha da giinaha gir- 
memeye cali§” der. Kadm ise, gunahlanm aciga vuraca- 
gmdan korkarak, aman efendim yalvanyorum, giinahla- 
ri aciga vurma tovbe ediyorum der. §emun namaz kildigi 
sudan ona icirir, ve af eder. 

Bir zamanda manastir gevresinin yakm bir koylin- 
de tifo salgim yiizunden, cenazeleri alacak mezarlar ye- 
tersiz kaldi. Koyden bir heyet gelir, Mar §emun’e koyun 

feci durumunu bildirirler Mar Semun beraberinde on 
rahip daha alir, koye giderler. 

Rahipler §unlardir: “Kiros, ibrahim, Yulianna, iste- 
lanos, Marun, Abay, Zuto, Daniyel, Cevergi ve Amidir.” 

Bunlar Manastirdan gikar koye ulasmcaya kadar duada 
bulunurlar. Koye ula§irlar beraber dua yaparlar, Allah 
dualarmi kabul eder, tifo salgmini koyden kaldinr, ra¬ 
hipler butlin gevre koylerini gezerler, ve ayni duayi ya¬ 

parlar. Boylelikle butun gevre afetten kurtulmu§ olur. 

Olum afeti, 14 Eyliilden ba§lar, 20 gun surer, bu 
muddet iginde bu afetten olenlerin adedi, be§ bin ki§iye 



ula§ir. Rahipler 61 iim durdurma olaymda muvaffak ol- 
duklan igin Allah’a §iikiir ederek manastira seving igin- 

de donerler. 
Ba§ka zamanda, Mar §emun ile Manastinn temelini 

atan Melek’i Mar §emun bir kerecik gormek ister. §emun 

gece yansi namazini kildigi sirada, uzerinde nur sacar 

oda aydmlik iginde kalir, ve Melek hazir bulunur. Mar 
Semun Melek’i goriince kalkar §ecde kilar, Melek ise 

kalk §emun beraber Allaha terennum ve te§ekkurde bu- 
lunalim der. §emun ile Melek beraber terenniime kalkar- 

lar, terenniime, Melek yiiksek sesle §oyle baslar: "Baba, 

ogul ve Kuddus ruha Meed ve siikiirler olsun”, der. Me- 

lekin yiiksek haykin§i lizerine, manastirdaki butun ra¬ 

hipler uykudan kalkar ve nur iginde alevlenen Mar §e- 
mun’un bulundugu odaya giderler. Giinesten daha par- 

lak bir parlaklik iginde bulunan Melek ile Mar §emun’m 

terennum ettiklerini goriirler. Rahipler bu manzaramn 
kar§ismda kendilerini tutamayarak yiiz ustii yere du§er- 

ler. Melek ile Mar §emn trenumlerini bitirdikten son- 

ra, birbirinden vedalasmak suretiyle aynhrlar, Melek go- 

riinmez olur. 
Mar §emun, biitiin i§lemlerini tevazu, iman, ve sev- 

gile bitirmegi temayiiz etmi§, herkes tarafindan takdir 

edilirdi. §oyleki faziletin zirvesine kadar gikmi§ bulunu- 

yordu. Haftada bir kere yer, igerdi. Biitiin gununii ma- 
nastirm yonetmenliginde, geceyi de ibadet ve dua ile 

degerlendirirdi. 
Melek ile gorii§mesi olayi her tarafa yayilir, Rum ve 

Pers kiralhklarma kadar ula§ir. Bu olayin dogrulugunu 
manastinn iginde ya§ayan 560 Rahibin tamkhgiyle is- 

patlidir. Bu gergeye inanan Persler, Rumlarm idaresin- 
deki mustemlekelerin soygunculugunu yaptiklan halde, 

o andan itibaren gekinerek Manastir ve gevresine yagma- 

cili ve soygunculuk gibi kotii olaylan bir daha da yapmaz 



olurlar. Rumlar ise, her sene manastirm ihtiyacmi kar- 

§ilamak iizere para ve hediyeler gonderirler. 
Bir zamanda, Manastira sihirbaz, gururlu ve kotu 

ruii ta§iyan bir adam gelir. Manastir sakinlerinden Mar 

Semun’i sorar. Rahipler ise. mutad uzre Mar §emun Na¬ 
maz kilmak iein daga giktigmi soyierler, Ne icin sordu- 

gunu demeleri uzerine, hicdetlenerek incilde soylenenler- 
den haberiniz vokmu? “Yarab varab demekle Allahm 

cennetine giremez”, yine “Kuzu giyimiyle size gelenler- 
aen korununuz, zira icten yirtici kurtlardan farksizdir- 

lar... disardan boyanmis mezarlar gibi goruniiyorlarsa 
da, icten dolu kemik ve pisliktirler...” dedikten sonra, i§- 

te siz bu durumunuzla onlardan farksizsmiz, gibi tehdit 
sozlerle manastir rahiplerini azarlar. i§te §imdi Allah 
beni size gonderdiki, kbtu i§lemleriniz igin sizi uyar- 
taymL. Ciinkti etmediginiz kotiiluk kalmadi. Allahm ka- 

nunlanm bastmiz, yalanci ve iki yuzlii insanlarsmiz, 
Krallari aldatmak suretiyle mallarmi cekiyorsunuz, egi- 
timden voksun ve cahilsiniz, aldatici ve yankesici insan¬ 
larsmiz, hele ba§kanmiz Semun, her kotu meziyete sa- 

hip bir insandir”, buraya geli§imin sebebi de bu kotu 
hareketlerinizden dolayi sizi uyartmak, ve gevre icinde 
sizi kepaze etmek igindir, §imdi reisiniz gelsin beraber 
mucadeleye girelim, kirn hakli kim aldatici oldugunu 

buttin cevre halki oniinde ispathyalim” der ve gevre hal- 

kmi manastira davet eder anlaminda her tarafa mektup 
yoliar. Davet uzerine, gevre halki heyecanla manastira 
gelir neticeyi sabirsizlikla izler. Toplanan halkin sayisi 
ug bin ki§iyi gegmi§ti. Halkin toplandigini goren ma- 

nasm rahipleri, sihirbazm saf halki aldatmadan once 

durumu Mar §emun’a duyururlar. Mar §emun panige 
kapilmadan, Allahm adi kutlu olsun der ve vakit gegir- 
meden manastira gelir. Geli§ haberini duyan manastir 
sakinleri, gevre halki Hag, incil ve buhurdanlik gibi taziz 



edici dini kutsiyetlerini alarak, ganlann galinmasi ve 
toplumun ilahiye tezahuratlan arasmda Mar §emun’i 

uzakiara kadar kar§ilarlar, ve ellerde ta§imak suretiyle 

manastira getirirler. Mar §emun’m kar§ilamasi igin gi- 

kan toplum tiimunii goren, ve manastirda kendisinden 
ba§ka kimse kalmadigmi sezen sihirbaz adam, iiziiliir, 
yaptigi sihirleriyle o anda insanlann §ekline buriinen §ey- 

tan toplulugunu hazir bulundurur, ve hepsi beraber kor- 
kutucu seda ile bagirtinr. Bagirti ve giiriiltiilerini i§iten 

halk sa§a kalir. Qiinkii manastirda kimse kalmadigmi, 

bu toplumun nereden geldigi yankisi altmda kalir. Mar 

§emun Manastira girince sihirbaz adamla kar§ila§ir, si¬ 

hirbaz adam, ka§larmi gatarak somurkan bir yiiz- 
le, §amun’a efendi ikimizin halki sussun. Seninle yalmz 

carpi§alim, gergege herkes §ahit olur, der. Mar §emun 

tevazu ile boyun eger, ve hag i§aretini toplum iizerine 

yapar. Allajiim kuvvet ve buyiiklugunu esirgeme, deme- 

si iizerine Allah tarafmdan sihirbaza bir darbe iner, dili 
tutulur, kulagi i§itmez olur, etrafim saran seytanlar du- 

man §eklinde goriinmez olurlar. §emun Allaha §iikiir 

okuyarak, halka §u konu§mayi yapmi§tir: 

“Ey gevre halki i§it, §imdi gergek yaratici Allah ta¬ 

rafmdan ate§ yagacak (gergek imanda sabit olanlara za- 
rar vermiyecek. Ancak yalanci ve §eytanlarm meskeni o- 

lan bu sihirbazi yakacatir.” demesi iizerine Gokten bir 

§im§ek gakar, Sihirbaz iizerine dii§er, iig giin alev iginde 

kivranmak suretiyle kiil olur, le§ kokusunu andiran kb- 
tii bir koku ondan gikmaya ba§lar, goren halk toplulu- 

gu, Allahm gergek imam olan Mer ^emunhn tarikatma 

ziyadesiyle baglamrlar, Mar §emun’dan bereket aimak 

suretiyle, Allaha §iikiirler okuyarak yerlerine donerler. 
Yazmaga liizum goriilmeyen bu mucizelerin benze- 

rindeki bazi mucizeler, Rahipler tarafmdan yapildigi 

kayitla sabittir. Bu mucizeleri birer birer yazmak, en 



guglii kalem yine az gelir, onun igin ozete baglamak ye- 

rinde olur. 
Mar §emun, Yonetmeligi sirasmda yonettigi Manas- 

tir sakinlerini bir gun incitmemi§, yaptigi harika ve mu- 
cizelerin kar§iligini beklememl§, Allah korkusu tevazu 

ve biiyiik sevgiyle sona kadar yonetmenligini surdlirme- 
sini bilmi§tir. Bunun miikafati olarak, Allah, Mar §e- 
mun’u diinyamn acisindan ebediyetin tatliligina gekme- 
yi istemi§tir. Mar §emun manevi gemisinin huzur lima- 
nina (olumii igin) yakla§ma zamani geldigini anlaymca, 
dlumiine iig giin kala manastinn sakini olan 708 Ra- 
hib’i davet eder, yeteri kadar son bir bereket veren ko- 
nu§masiyle hepsini selamlar ve kutladiktan sonra, ya§ 
ve kidem derecesine gore, birer, birer elini operler, bir- 
birinden vedala§irlar. Nizam igindeki gegi§lerini, tevazu 
ve iman iginde ugurlamalarmdan dolayi ziyadesiyle mu- 
tahassis kalan Mar §emun, hepsine te§ekkiir eder, sev- 
gililerim, “Rabta giiglenin, birlik beraberlik iginde ya§a- 
yin, Allah korkusu, yegane tutumunuz olsun. buyugiinliz 
hizmetginizdir, benzerligini Mesihten ornek aliniz. Bunu 
ettiginiz muddetge, Rab sizinledir, her tiirlu gugliikleri 
oniinuzden yok eder,” demekle yetinir. Bunu i§iten ra- 
hipler, sevgili ba§kanlarmm aynli§mdan dolayi tizullir, 
aglarlar. Mar §emun hastalik yatagma dii§tugii iki giin- 
luk miiddet iginde Rahiplerden segilmi§ 80 ki§ilik bir ko- 
ro halinde, Rahibin yatagmi gevirir il^ihiyelerle, onu te- 
selli ve taziz ederler. Ugiincu giinde, beyaz giymi§, nur 
iginde biirunmu§, giine§ten parlak bir parlaklik iginde 
bulunmu§ meleklerin, odayi ve manastin gevirdiklerini 
goruliir, bir taraftan meleklerin terenniim nagmeleri, di¬ 
gger taraftan aziz rahiplerin ilahiyeleriyle Mar Semunb 
taziz ederler. Meleklerin nagmeleri arasmda i§itilen §u 
ibareler dikkati gekiyordu : 

Kimisi, "Rab”, meleklerinin korosu, miiminleri cevi- 



rir, onlan korur. Ba§kasi ise, “Rabbin gbziinde, segilmi§ 
azizlerin bliimu mutludur, Rab kotii saattede korur. 

Bunlarm hepsinden sonra, nurlu giymi§ giine§ ben- 

zerini almi§ bir guzel geng gelir, kartal gibi kanatlarim 
Mar §emun lizerine agar, ve kanatlarim ustiine sallar. 

Bu sirada oda igi ve manastirm gevresi mis kokusunu 
andiran ho§ koku ile dolar. Ani olarak daha once vefat 

eden Mar §muil ile zamaninda vefat eden rahipler Alla- 

hm kuvvetiyle Mar §emun’un yatagim gevirirler. Ve Mar 

Smuil, Mar §emun’u selamliyarak, kucaklamaya ba§lar- 

lar. Bu meyanda gokten bir nida i§itilir, “§emun, gel 
Rabbin §enligine gir”, bunun yamnda gok gurultiileri, 

§im^ek gakmasi, yam sira da yer sarsmtisi, daglann 
haykm§i gibi harikalar arasmda Mar §emun gozlerini 

hayata kapar, Pak ruhu Aziz Meleklerin tezahurati ara- 

sinda havalamr. Manastir sakinleri bu mah§er olayi iz- 

lerken, azizin odasina akin ederler, Kaddisin yiizii do- 

guya dogru bakmak suretiyle vefat ettigini ve yiizunden 
nur sagtigim goriirler. Birer birer yiizline egilir optiik- 

ten sonra vefat haberini gevreye duyururlar. 

Mar §emun’un vefat haberi gevrede bir bomba 

gibi patladi. Bereketini aimak, son bir kere ugurlamak 

uzere, gevrenin her tarafindan manastira akin etrneye 

ba§lar. Sayisiz ki§i toplananlarm yamnda binlerce Ruha- 
ni de vardi. Cenaze merasimi toreni, yedi giin ve yedi 

gece surer, Sekizinci gunde pak cenazesi taziz ettikten 
sonra Azizler’in mezarligmdaki hazirlanan ozel mezari- 

na verilmi§tir. Vefati 13 Ocak 744 Rumi. Efes’in Kutsal 

kongresi ise, (7 Kasim 744 Rumi giinimde de goriilen mu- 

cize bayrami olarak ikinci bir bayram kararlastinlmis- 

tir.) 



ON iKiNCi BOLUM 

Mar Diyoskoros, ve Kartmindeki veba afeti 

Mar §emun’un vefatindan 18 yil sonra yani M.S. 

449 yilinda ikinci Biiyiik Efes’in kongresinin toplandi- 

gi tarihtir. Bu tarihte Kartmin koyiinde biiyuk bir ve¬ 
ba afeti hiikiim surer, gok sayida insan telef olur. 
Kartmin halki, bunun oniinii kesmek igin, Manastirda 
gomiilu Mar §emun’nun cenazesini alip kiliselerinde bi- 
rakmayi uygun goriirler. Halktan bir heyet manastira gi- 
der, halkm ricasmi manastir rahiplerine duyurulur, du- 

yurulariyle de savunma olarak §unu ileri siirerler: “Mar 
§emun hem§ehrimiz, akrabamizdir. Cenazesi bereket ha- 

zinesi olarak koyiimiizde kalmasi lazim gelir”. derler. 

Rahipler, koyliilerin bu teklifi kar§ismda Mar Di- 
yoskoros’a danisirlar, halbuki Mar Diyoskoros riiya go- 
riir, riiyada Mar §emun ona goriinerek cenazeyi Kart- 

minlara verme diye soyler. Bunun iizerine Mar Diyos¬ 
koros Kartmin koyliilerini gagirir, ir§ad ve telkinden 
sonra bu istekten bir tiirlii vaz gegiremez. Koyliiler top- 
lanir, bin sekizyiiz ki§ilik bir toplum silahlanir zor kul- 

lanmak siiretiyle manastira hiicum eder. Kotii niyetli 
kbyliileri goren manastir rahipleri, manastir di§inda 
bunlan karsilarlar, aralarmda §iddetli carpi§ma olur. 
Neticede rahiplerden 4 ki§i olii dii§er. Durumun kritigini 

duyan Mar Diyoskoros, beraberinde on Episkopos alir, 
ilk firsatta manastira gelir. ilk i§i Mar §emun’un meza- 
nna gitmek olur, Mar §emun’un ciibbesini alir, asasi 
ucuna baglar ve havaya kaldirir. O meyanda biiyuk bir 
firtina kopar ve koylii gerillalari iizerine eser. Gerilla- 
larmin gozleri kama§ir, kar§ilarmda biiyuk bir kuvvetin 
var oldugunu sanarak, kagarlar, ve bu istekten vaz ge- 
cerler. 
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Veba afetinde olenlerin sayisi 480’i bulmu§tur. 

Mar Diyoskoros beraberinde Episkoposlan alir, Kartmi- 

ne gider, Mar §emun’un cubbesini de bereket iQin koy- 
de birakir, Episkoposlarla dua ederler, Allah dualanni 

kabul eder, Veba salgini yok olur. Diger tarafta Mar 
Diyoskoros, Mar §emun’un cubbesini oldiirulen dort ra- 

hibin cenazeleri uzerine atmca, rahipler dirilir. Oldu- 

riilen yer de (karde§ evi) diye adlandirilir. bugiine ka- 

dar da bu adla bilinir. Her yil Ekimin 6 sinda hatira- 

sina anma toreni tertip edilir. 
Ertesi gun Mar Diyoskoros’in emri uzerine Manas- 

tirdaki kaddis, Azizlerin mezarlan temizlenir, icinden 

483 kafa tasi Qikarilir. (7 Ekim giinu.) Kartminli yazar 

bunu yazarken, Manastinn ilk kurucusu olan Mar 

§muil’in kafatasi ile Urfali Mar Yuhannan’in kafatas- 

lan da bunlarin iginde oldugunu teyit eder. 

ON UQUNCU BOLUM 

Deyr-El-umur Manastm clurumu 

M. S. 615-450 

Motifli Deyrulumur Manastm zamamn en parlak 

manastirlarmdan oldugu gibi, dogu manastirimn da 

gtinesi biliniyordu. Biiyuklukte olsun, sakinleriyle ol- 

sun, egitimiyle olsun, her yonde biiyiik bir ilerleme kay- 

detmi§, her giin icinde daha fazla sakin ve konuk ka¬ 
bul etmi§tir. §5yleki: Sakinlerinin sayisi bin’e ula^tigi 
anlar da vardir. Sakinlerinin egitimi durumlanna gelin- 

ce, Rahiplige giren kismm uyamkliklarile Melekle- 
re, faziletleriyle Peygamberlere. iman ve takvalariyle 

Resiillerin benzerini almayi bilmi§lerdir. iman ate§iyle 
kaynayan, ger§ek manevi silahiyle ku^anan, §eytanin 

maneviyetini sarsmayi bilen zatlar Mar §emun’un ma- 
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Manastmn giineyden gorunusii 

nastirma gelip yerle§enlerdir. Bu zatlar, dun'ya> i hige 
saymi§, geceyi giinduze katmak suretiyle zamanlarmi 
ibadet, oruc, kimsesizlere bakmak, be§eriyete hizmet et- 
mekle degerlendirdiler. Sayeleriyle manastiri bir ogre- 
tim yuvasi, dua kaynagi, ve §ifa yurdu haline soktu- 
lar. Kimisi cihanm huzur ve sukiinete kavu§masi icin 
Allahtan ister, kimisi manastir sakinlerine ogiitte bu- 
lunur, bazisi haftalik oruc tutar, bazi da sakinlere ve 
topluluga iyi ornek olmak igin, biitlin zamanim hasta- 
lara hizmet etmekle degerlendirir. Bazilan da giin ve 
geceyi arahksiz kutsal kitabi okumakla yetinir, bazisi 
da sabahtan ak§ama kadar manastir gevresindeki tarir 
isiyle ugrasir. Herkes sorumlu bulundugu odevini yeri- 
ne getirmege var kuvvetiyle gaba harcar. Netice: Allaha 
sukiirler okumak, bunlarm hepsinin ba§mdaydi. Ak§am 
namazmdan sonra sabaha kadar dua ve ibadetle gegir- 



mek, ayakta uzun bir sure kalmak, yatmamak igin bo- 
yunlarma ip takmak, hig konu§mamak, giilmemek, her- 

§eye sabretmek, her yerde incili vaz etmek, herkese be- 
reket okumak, sevgi gostermek gibi meziyetler, manas- 

tirin kanunu ba§mda gelen kurallardir. lyi §ohret ka- 
zanmayi bilen, manastir sakinleri, miknatis kuvveti gi¬ 
bi herkes tarafindan ovuliir ve manastirlan ilerleme ka- 

yideder. Manastirm egitimde me§hur oldugu kadar da 
ogretimde de yeteri kadar ilerleme kaydetmi§tir. Theo- 

loji fakultesinde yeti§en bilgin ki§iler tarihte tin almi§, 
asirlarmin en aydin ki§ileri olarak segilmi§tir. Bu alim- 

lerin ba§inda gelenler §unlardir : 
1 — Mar Yuhanna Saoro, Amid (Diyarbakir) Met- 

ropolidi. 
2 — Mar Filiksinos Ahisnoyo (Menbeg) Metropo- 

lidi. 
Bunlann ilim hakkindaki faziletlerini duyan Krai 

Anastas, manastira buyuk gapta yardim gonderir, igin- 

deki biiyuk mabedi in§a eder. M. S. 512 biiyuk motifler- 

le susletir, ve sakinleri gegindirecek §ekilde ona vakfi- 
veler hibe eder. Bu itibarla manastir hergiin igin da- 

ha fazla ilerleme kaydeder ve itibar saglar. 
Krai Anastas M. S. 518 yilinda vefat eder, yerine 

Halkidon tarikatina bagli Justinyan geger. Justinyan 

ise, Ortodoks ruhi liderlerini kovmaya, dldlirmeye ve 
makamlarmdan uzakla§tirmaya ba§lar. Antakya pat- 

riklik makammda Mar Severiyos oldugu halde, yerine 
kanunsuz bir sekilde Afram’i gegirir. Dogudaki orto- ! 
doks liderlerini yok etmek igin, hiikumet kuvvetleriyle 

gugle§tirir. Afram, manastir gevresine yakla§mca, ma¬ 
nastir sakinlerine haber salar. “tarikatima baglamn pat- 

rikligimi taniym” der. Manastir sakinleri buna menfi 
cevap verirler. Bunun uzerine manastira asker yollar, 
fakat asker manastira ula§madan once manastir sa- 



kinleri manastin bo§altir, saga sola kagarlar. Ve yirmi 
yil blr sure ile daglarda ya§arlar, bu miiddet iginde de 
manastir sakinlerinden bo§ kalir. Dagilan rahiplerden 

bazisi Cudi dagina, bazisi §igur dagma, bir kismi da col- 
lere, gider. Bulunduklan yerlerde barinmak igin biiyiik 
kiiciik capta manastirlar, barmak yerleri in§a ederler. 

Aframrn 20 yil sonra kovmasi son bulunca, sagdan sol- 
dan herkes Deyr-ul-umur manastirma doner, doner am¬ 
nia manastirm yikik halini, duvarlarmm catlakhgim, 
odalann yikmtismi gdriirler, fakat biiyuk mabede zarar 
gelmedigini goriince sevinerek Allaha §ukur ederler. 

Biiyiik mabedin ayakta kalmasmm sebebini §oyle 
izah ederler: “Aframm i§gal kuvvetleri manastirdan ce- 
kildigi zaman, Allah tarafmdan di§i ve erkek iki arslan 
manastira gonderilir. Arslanlar Mabedin nobetciligini 
yapar, kimseyi iceri sokmazlar, bu §ekilde manastira ra- 
hipler doniinceye kadar manastir zararsiz kalir. Rahiple- 

rin manastira donu§lerinde biiyuk mabede girmek ister- 
ken, mabette nobet bekleyen Arslanlar, idrak eden insan- 
lar §eklinde, rahipleri kar§ilarlar, onlerinde secde kilarlra. 
sanki kendilerine emanet olarak teslim edilmis gibi, ma- 
bedi zararsiz bir §ekilde tekrar rahiplere teslim ederler. 
Arslanlar, mabedi terk ederler, manastirm biti§igindeki 
bir magaraya yerle§irler. Yavrularmi buyiittiikten son¬ 
ra oradan uzakla§irlar. 

Rahipler manastira tamamen yerle§ir, yikik odalari 
ve duvarlan onarmaya ba§larlar. Manastin i§gal eden- 
lerin sayisi ise, 798 idi. 

M. S. 580 yilmda Persler manastin i§gal eder, ma¬ 
nastin yakip yikar. Allah gazaba gelir, Ba§ kumandan- 
ian oliir, ordu birbirine girer, iki taraf telef oluncaya 
kadar Qarpi§irlar, iki taraf da cok zayif dii§er, geri do¬ 
ner. Bu i§galden dolayi manastir rahipleri, yine saga so¬ 
la dagilir, on yil sonra rahipler tekrar manastira do- 



ner, yakinti ve yikinti yerlerini yeniden onarmaya bag- 
larlar. Onarmalar bitince, ate§le oldiirulen dort bin §e- 

hit’in kemikleri Mar Abhay tarafindan manastira geti- 

rilir, azizlerin mezarhgma konulur. 

MAN ASTIR EPISKOPOSU MAR YUHANNA 

Yuhannamn yonetmenligi esnasinda manastir iyi 

yonetiliyordu, gevreyi huzura kavu§turmak igin gaba gos- 
teren Episkopos Yuhanna, Tarikat kurallan yuziinden 

ikiye bolunmu§ Urfa halkini bari§tirir. M. S. 567 de Mar 
Yakup burudanliyle beraber Dara kasabasinda hazir bu- 

lunurlar, Krai Justinyan kumandanlarmdan Yuhanna 
ile beraber iskenderiyeye giderler. iskenderiyedeki kili- 

seyi ve halki bari§tinr, huzura kavu§tururlar. Temmuz 

M. S. 578 yilinda Rabbin rahmetine kavu§an Episkopos 
Mar Yuhanna, iskenderiyedeki Kasin denilen Rumono 

adli biiyuk manastirda tazizle gorniilur. 
M. S. 604 yilinda, Mar Daniyel Uziyo Manastir ba§- 

kani ve yoneticisi oldugu halde, Perseler, Turabidin cev- 

resine bagh Hisinkifa §ehrini i§gal ederler. Burada Is¬ 

lam ordusu ile kar§ila§irlar. aralannda §iddetli carpi^ma 
olur, iki tarafta gok miktarda can ve mal kaybi verirler. 

ON DORDUNCU BOLUM 

Mar Daniyel Uzoyo 

M. S. 604-634 

M. S. Yedinci asrm ba§langicmda Rumlarla Pers- 

lerin arasmda vuku bulan carpi§malarm sonucu, Mezo- 

potamya ile §ark mintikasmin cok yerleri yakip yikilmis- 
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ti. Bundan dolayidirki her tig, dort mintikayi birlikte 
yonetecek bir ruhani yoneticiye baglanmak zaruri gbrii- 
lur. Bu sirada Turabidin gevresiyle Mardin, Dara ve Vi- 
ran§ehir gevreleri Episkoposlikten bo§ olduklan igin, bun- 

lari yonetecek, Episkopos lazimdi. Deyr-ul-umur Manas- 
tinnda bulunan rahiplerin en zekisi ve muktediri olan 
Manastir Reisi Mar Daniyel Uziyo’yu bu mintikalann 
Episkoposligma segilir. M. S. 615 yilmda, Patrik Atha- 
nasiyos Develi tarafmdan takdis edilir. Rivayete gore: 
Mar Daniyel’in takdisi esnasinda, gokten bir ses i§iti- 

lir, “Bu kudsi odeve laiktir”, denilmi§tir. 19 yil miiddet- 
]e bu mintikalann bas piskoposlugunu yapan, ve mm- 
tikalan en iyi bir sekilde yoneten Mar Daniyel, M. S. 634 
yilmda vefat eder. Kalabalik bir ruhani ve halk tarafm- 
dan tazizlenerek cenaze toreni yapilir, manastirm azis 
miitevaffa mezarligma gomuliir. 

ON BESiNCI BOLUM 

Mar GebriyeVin Hayat Hikdyesi: 
M. S. 634-668 

Kitaplara gore, Kaddis ve Azizlerin bibliyografin- 
dan elde edilen yarayis iigtiir. 

1 Onlardaki giigten dolayi, Allahm adi kutlanir. 
2 - iyi i§lemleri cihana yayilir. 

3 - iman ve i§iemlerinde insanliga ornek olmaktir. 

Bundan otlirii, i§lemlerinde §ark yildizi gibi parlayan, 
mantikiyle balig, yonetmenligiyle mahir, ve her tiirlii 
fazilete ve meziyete sahip Mar Gebriyel’in bibliyografi- 
sini yazmak faydali olur. 

Mai Gebriyel: Midyat’m dogusunda be§ saatlik ya- 
>a uzakhgmda bulunan (Kustin) Bakisyan koyunde 
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M. S. 594 yilinda dogdu. Bakisyanh Gevriyenin babasi; 

Ke§i§ §aboya gore, Mar Gebriyel’in babasinin adi Sali- 
ba, Annesinin adi ise Meryem dir. Saliba ve Meryem ga- 

yet dindar olup, biricik gocuklari olan Gebriyel’i iyi bir 
egitimle yeti§tirmi§ler, koy okulunda da ilk ogretimini 
yaptirmi§lardir. Gebriyel, zeka ve gali§kanligiyle tema- 
yuz pt.mis, ve uysalligiyle ogretmen ve ogrenci arkada§- 

larmin tevecciihiinu kazanmayi bilmi§tir. Yatkmhgi ve 
miitevaziliginden dolayi koy kilise Diyoskosligma ata- 

nir, kemal gagina yeti§en Gebriyel, ebeveyleri kendisini 

ni§anlamayi isterler. Fakat gocuk buna razi olmaz, Ra- 

hiplik meslegini tercih eder. Gabriyel kiliseye gider Al- 

laha dua eder, duasi arasinda “Yarab emrini yerine ge- 

tirmek igin bana lazim olan gucu ve ilhami ver” der. 

Gecenin birinde, herkesin uyudugu bir saatte, evi ve 

kdyu terk ederek, koyden bir kag mil doguya dii§en bir 
manastirda ya§ayan Mar Gevergi admdaki rahibe gider, 

yaninda kalmasi i?in miisaade ister. Rahip, memnuni- 
yetle Gabriyel’in arzusunu yerine getirir, onu yanina 

alir. Dini kurallan, suryanice okuma yazmayi iyice og- 
retir ve onu rahip takdis eder. Kiicuk rahip. ktictik yanina 
binaen, buyuklerin goremiyecekleri i^leri bitirir. Yone- 
ticisinin her yonden benzerini kolayjikla alir. Vakti- 

nin bir kismini, calismalara, bir kismini kitap okumak- 
la degerlendirir, bunlarin yam sira da, kendini uzun 

oruclara de hedef tutar. Gece sabahlara kadar ibadetle 
srecirmesi, vuciidtinu namaz arasindaki riikutlarla yip- 

ratmasi durumlan yaninda tevazu ile faziletin zirvesine 

ula§niasini ispatlar. 
Yaz kis yalinayak yiirur, giicunden lazla agirligi dai- 

ma elbiseleri altmda ta§ir. ic gamasirlan yerine de kil- 
dan dokunmu§ cul giyerdi. Eu cefa kar§ismda Gabriyel - 
in ebeveyleri cok uzuliir, hizmetini hafifletmesi icin ken- 

disine soylemesini reisinden rica ederler. Bunun icin 



kendisine soylendigi zaman hungur hungur aglar, 
“giinahimdan dtiirii gektigim bu azaplar az bile gelir , 

der. Reisi, bunu i§itince, cesur ve metanetine hayran ka- 
lir. Allahin gercek adami oiduguna da inanir. Burada 
yedi yil sure ile kalan Gabriyel, babasi ve akrabalan ta- 
rafmdan siki§tirlidigim gdriince, oradan uzakla§mayi 
ister, durumu reisine agiklar. Reisi onu af eder, birlikte 
ak§am duasmi yaparlar, sonra reis ba§ma okur, ve onu 
kutladiktan sonra ugurlar. Gabriyel biitun geceyi ya- 
ya gegirir, sabaha kar§i Mar $emun (Deyr-ul-umur) ma- 
nastirma ula§ir. Manastira girer, manastir rahipleriyle 
edrusiir, bereketlerini aldiktan sonra, manastirda kal- 
mayi rica eder. Rahipler memnuniyetle ve sevincle kabul 

ederler, ikametine de ozel bir oda verirler. 
Uzun sure ile odasmdan gikmayan R. Gabriyel, ken- 

dini ibadete verir, siiresiz namaz ve orucla vakitlerini 

degerlendirir. Zeka ve faziletinin sonsuzlugunu goren 
manastir rahipleri, Rahip Gabriyel’i Manastir Ba§kan- 

ligma secerler. Manastir yoneticiligine gectigi andan iti- 
baren, manastir biiyuk gapta ilerleme kayit ettigi gibi, 
manastir koleji de btiyiik bir dlizen igine yoneltilir. Ma¬ 
nastir sakinleri arasmda vazife taksimi yapilir, herkes 
odevinden sorumlu tutulur. Biitlin rahipleri bir seviye- 
de tutan ba§kan, ir§ad ve telkinleri ba§mda, birlik bera- 
berlik, Allah korkusu, sevgi ve tevazu kurallan gelirdi. 

Bunlarm tumii de kendinde ispatlardi. §ohreti her tarafa 
vayilan Rahip Gabriyel, yonettigi manastir sifa yurdu di¬ 
ve adlandinlir, glinkii hertaraftan akm eden hastalar, 
mutlaka §ifa bulur donerdi. Zamanmda soyle bir mu- 
cize olur: 

Arabistandan dogu Anadolu^/a ticaret yapmak iize- 
re Arap bir tiiccar Deyr-ul-umur manastirmda konuk- 
lar. Tuccarla beraber gok sa^nda deve, ve hayvan yiik- 
lii mal ve altm para bulunur. Gidecegi yolun saki ya- 



tagi oldugunu haber alir. Buraberindeki altinlan dostu 

bulunan Rahip Yuhannaya teslimi uygun goriir. Yanm- 

daki on bin (1) altini ahr, Yuhanna: 
— “Aziz dostum, yol endi§esinden dolayi beraberim- 

deki §u emanetim sende kalsin, donii§te alirim, done- 
mezsem kullanmdan birini gonderir aldiririm”, der. ih- 

tiyar Rahip, itiraz etmeden miinasip bir yere koy der,, 
odanm bir yerini kazar, ve altinlan kor. Ertesi gun Tiic- 

car manastirdan aynlir, yoluna devam eder, ticarette 

lie yil kaldiktan sonra, gok biiyuk karla manastira do¬ 
ner, tuccar, Rahip dostunu sorduysa da, bir yil evvel ve- 

fat ettigini ogrenir, gok uziiliir, ve manastir ba§kanina 

kosar. 
“Bundan iiq yil once manastira geldim, yammdaki 

kiymetli bir ernanetimi dostum olan Rahip Yuhannaya 

teslim ettim, bu hususta size bir§ey soylemedimi”? der. 

Manastir Reisi, hayir boyle bir vasiyetnamesi yoktur, §a- 
yet varsa, miimin bir ogrencisi vardir, ona soylemesi ge- 

rekir, der. Ogrenciyi getirirler, sorarlar, fakat haberi 
olmadigim soyler. Tiiccar degi§ine inanmaz, ona i§ken- 

ce verir, yine bir netice alamaz. Son olarak tuccar og- 

rencinin elini ve ayaklarmi baglar, falakaya yatirir, yo- 

ruluncaya kadar ona dayak atar, ogrencinin dayaktan 

cektigi acidan dolayi feryat sesi biitun manastir rahip- 
lerinin dikkatini gekti. Qan galmdi manastir sakinleri 

toplamp, olaya el koyarlar. Ve Manastir Reisi Mar Gab- 

riyele anlatirlar. Mar Gabriyel, Azizlerin mezarl gma 
konulan Rahip Yuhannaya seslenir. “Onun igin gergek 

ve ihlasla ibadet ettigin Allahm adi ile sana soruyorum 
Dostun olan Tuccann emaneti nerededir. O anda 

Mezardan §oyle bir cevap gelir: “eliyle koydugu yerde- 

dir” kendisi yalmz yerini bilir”... der. Bu soru§turma 

(1) Baska bir rivayete gore on bin degil, bin altindir. 



kar§isinda §asa kalan tiiccar Arap, bir tiiilii inanamaz, 
mezarm agilmasmi Mar Gabriyel’den rica edei. Mai 

Gabriyel ricasini kabul eder, mezar agilir, tiiccar me- 
zara girer, dostu olan Rahip Yuhannayi olii goriir, oper, 
bereketini alir, ve agik bir ifadeyle, “Bereketine nail 
oldugundan dolayi mutluyum”, bu andan itibaren, Allah 

§ahidimiz olsun, gerektiginde olulerle konu§abilen in- 
sanlarm bulundugu bu yerden artik ayrilmiyacagim, §im- 

di inandim ki, Taptigmiz Allahtan ustlin ve ondan da- 

ha gercek bir Allah yoktur” dedi. Mezan kapatirlar, Tuc- 
car Arap ise, emaneti koydugu yere gider, nasil koyduy- 
sa oyle bulur. Sevinir Aliaha siikreder. Arap, i§gilerini 
caginr, licretlerini verdikten sonra onlan serbest bira- 

kir. Vaftiz olunur, dostu Yuhanna’nm adiyle adlandin- 
lir. Azizlerin kubbesi biti§iginde kendine bir gadir ku- 

rar, yazi ve ki§i altinda, biitiin vaktini ibadet, dua ve 
orugla gecirir. Faziletlerini, imandaki yatkmhgmi go- 
ren manastir reisi, rahiplige takdis eder. Her gun icin 
sebat ve ibadetinde metanet gosteren Rahip Yuhanna, 
5 Kasimda vefat eder. Hayatta miicize yaraticisi oldugu 
kadar, vefatmdan sonra da markidmdan tiireyen miici- 

zeler var oldugu kaydedilmektedir. 
Aziz Mar Gabriyel’e gelelim, hergiin icin daha fazla 

adi hertarafa yayiliyordu. Turabidin Metropolidi Mar 
Daniyel Uzoyo vefat edince, yerine Mar Gabriyel segilir. 
Patrik Mar Athanasiyos tarafmdan Kuros dagmdaki Mar 
Yakup Kilisesinde Takdis edilir (M. S. 634.) Patrik Af- 
rarn’m Turabidin tarihinde ise; Mar Gabriyel, Km§rin 
manastirmda Patrik Teodoros tarafmdan takdis edildi- 
gi yazilmaktadir. 

Ayni yilda, Persler Mezopotamya’yi birakir, toprak- 
larina gekilirler. Rum kumandam Harkel Urfa’yi i§gal 
eder. Zamanmda Persler nasilki Halkidon Episkoposlan- 

ni kovdularsa, Harakli da ortodoks Episkoposlarmi kovar 



ve makamlanndan uzaklastirir. Bu sirada Suryani ki- 
lisesi biiyiik bir kriz gegirir. Mar Gabriyel ise, gikar yo- 

lu, Islam ordusunun Mezopotamya’ya girmesiyle bulur. 

islam ordusunu destekler, ve Mezopotomya’ya girmeye 
yardim eder. Daha sonra Mar Gabriyel Cizre’ye giderek 

Cizre Amiri ve islam Ordusu ba§ kumandani Iiittapog- 
lu Omer’i ziyaret eder. Omer, Mar Gabriyel’in onlara 

yaptigi fedakarliktan dolayi onu tezahiiratla kar§ilar. 

Mlihlir ve imzasiyle tasdikli ona bir ferman verir. Fer- 
maninda on goriilen konular §unlardir. “Siiryaniler her 

tiirlli din orf adetlerinde hurdiir. Qan galmasi, bayram 

kutlamalan, cenaze gomme torenleri, kilise ve manas- 
tir in§aati, ve saire. Bunlarm yanmda da, din adamlan 
olan Episkoposlar, papazlar, rahipler ve Semmaslan da 

vergiden muaf, askerlikten de mtistesna kilar. Uciincu 

bolumii ise, Suryanilerin korunmasim icine alir. Bu hu- 

susta biitiin islam iilkesine siki uyarmada bulunur. 
Suryani fakirlerine yardim edilmesine, Suryanilerin is¬ 

lam kanunlannm teminati altinda hiir ya§amalarma 

dair, uzun uzadiya uyartir ve emreder. Sonucu da, bu 
emredilenlerin di§mda hareket edeni af edilmiyecegi ve 

en §iddetli cezaya garptinlacagi kesinlikle bildirilir”. 

Mar .Gabriyel, verilen bu ferman igin Emire te§ek- 

kiir eder, sevincle manastira doner, manastirin olsun, 
ona bagli gevre ibadet yerleri olsun, onarmaya ve insa 

etmeye ba§lar, ve bu sayede Mar Gabriyel manastin uzun 

bir sure ile gaile ve yabanci akinlarmdan korunur. Bu 
itibarla, Manastira islam ordusu ba§kumandam olan Hz. 

Omer adma izafeten DEYR-EL-UMER adi verilir. 
Manastir’m Anayasasi, buttin manastir sakinleri 

beraber yemek yer ve manastirda gikan yemek dismda 

herhangi bir ozel yemek yapilmasi yasaktir. Giiniin bi- 

rinde Rahiplerden biri kanun di§mda hareket eder, Ye- 

§illik (Semiz otu) getirir, sofrada online kor. Mar Gab- 



riyel bunun sakincali oldugunu hatirlatirsada rahip al- 
diri§ etmez. Mar Gabriyel genel bir konu§maya ba§lar, 
konu§masinda manastir Anayasasimn korunmasinin 

zaruri oldugunu, herhangi bir maddesine aykm yiiriiyen 
bir kimsenin nianevi cezaya Qarptirilacagim ekler. Ra- 
bip ise, bu konu§maya kar§i gelir, Mar Gabriyel, kesin 

bir ifadeyle, Manastir kanunlarina halel getiren, ve ge- 
tirmeye sebep olan “Mel’un ve mesul” dur, demesi tize- 

rine, kanunu hi^e sayan rahip §iddetli bir sanciya tutu- 
lur. Di§ariya gikar, zorla kendini tuvalete yeti§tirirler- 

se de, kisa bir sure sonra karnimn patladigim, bagirsak- 
larm dokiilmek suretiyle oludugu gorulur. Manastir ra- 
hipleri olay yerine gelir, rahip’in feci §ekilde oliimu igin 
uzuliirler, alip gomerler. o gunden itibaren Manastir ka¬ 

nunlarina sadik kalirlar. 
Baska bir zamanda, Rahib’in biri, yemek sofrasm- 

da otururken, Mar Gabriyel namaz kilmadan once, alir 
yer. Mar Gabriyel, “oglum sofra kutlamadan once ye- 
meye ba§lamak dogru degil” §eklindeki ihtarma rag¬ 
men, rahip aldin§ etmez. Mar Gabriyel, uzultir ve yapti- 
biiyuk ve dogrudur” giinku kurtancimiz Mesih, bu 
gi girkin hareketten dolayi aglar. Rahip §iddetli bir san¬ 
ciya tutulur, karm §i§er, az sonra karm patlar feci bir 
§ekilde blur. Bu durum kar§ismda manastir rahipleri hep 
toplamr, onlari olsun, olen rahibi olsun af etmelerini 

Mar Gabriyelden rica ederler. 
Yine bir zaman, bir takim fakir ve konuklar ma- 

nastira gelirler, yemek zamanidir, sofraya konulacak ye¬ 
mek azdir. Durum Mar Gabriyel’e duyurulur. Mar Gab¬ 
riyel ise, “Yemek kutludur. Allahm bereketi igindedir”, 
evvela konuklar yesin, yetmedigi takdirde, Rahipler bu- 
gun de orug tutsunlar, der. Rahipler reisin dedigi gibi 
yaparlar. Hazir yemeyi konuklara yedirirler, az bir mik- 
tar Mar Gabriyel ile birlikte manastir rahipleri sofraya 
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otururlar, arta kalan yemeyi kutlayan Mar Gabriyel, 

§oyle konu§ur, “sevgililerim, bugiinkii yemeyiniz manas- 
tirda konuklayanlara yedirildi, arta kalan bu az miktar- 

la yetinelim, guvendigim Allah, bereketini icine kor, der. 

Ve az yemeyi kutlar, rahiplere azar azar dagiltilir. Ra- 
hipler biiyiik bir kanaatla yer, hepsi doyar ve yine bir 

rniktar da artar. Olaya tanik olan Rahipler, Allaha §iikiir 
okurlar. Mar Gabriyel ise “bakiniz sevgililerim, Allah as- 

kma fakirlere, konuklara yedirilenin miikafati nekadai 

buyiik ve dogrudur” ciinkii kurtancimiz Mesih, bu 
gibilerine karde§ cagirdi” der. Rahipler bir taraftan se- 

vinir, diger taraftan korku onlari sarar. Artan ekmegi 

toplarlar, buyiik bir sepet dolu olur. Bu mucize biitun 

cevreye yayilir. Hazir konuklar bu kutsal ekmekten hirer 

parca bereket iein alir, evlerine getirir. Ve Allaha hamd 

ve §iikiirler okurlar. 
Ba§ka bir zamanda Mar Gabriyel iig oliiyii de dirilt- 

tigi tamklarin tamkligiyle ispatlidir. Taniklar §unlar- 

dir: 
1 — Hetek mmtikasmdan i§o Sufnoyo 

2 —- Erzenli Yakup’dur. 

Dirilttigi birinci olu olayi, §oyle oldu: Hac Manas- 
tin ba§kani miimin ve pak ruhlu bir insandi. Hayatta 

iken Mar Gabriyel ile §art ko§arlar, “hangimiz once olur- 

se, digerimizcenaze merasiminde bulunur” derler. Bir za- 

man sonra Hag Manastiri reisi hastalanir, hastahgm 

gittikce ciddiyetini muhafaza ettigini goren Rahip olii- 
miinu hisseder.Mar Gabriyel ile baglanan §arta gore, ha¬ 

yatta iken birbirini gormek ve oldtikten sonra cenazesini 

gommek iizere, Mar Gabriyehe haber salar. Fakat Mar 
Gabriyel yeti§med.en once Rahip oliir. Rahipler Reisin 

tavsiyesi iizerine Mar Gabriyel’in gelmesine kadar, cena- 

zeyi gommezler, muvakkat olarak mezarhgm kubbesi 
icinde morga kaldmrlar. Mevsim ki§ti. Kar hertarafi 

kaplami§ti, hie bir kimse kisa bir mesafeye gitmek cesa- 



retinde bulunamazdi. Mar Gabriyeli gagirmak igin gelen 
killer manastira zorluk iginde varabilirler. Mar Gabri- 
yel’i sorarlar. Mar Gabriyel’in Cizrede oldugunu ogrenir- 
ler Kar’in goklugu, sovugun §iddetinden dolayi bir miid- 

det manastirda kalirlar. Bir kag gun sonra Mar Gabri- 
Y0l’i gagirmaya giderler Mar Gabriyel, gclip Hag manas 
tinna ula§mcaya kadar, Rahib’in vefatindan on doit gun 

kadar bir muddet geger. Mar Gabriyel Manastira ula- 
rahipler tezahiiratla kar§ilarlar, mabhara ve cenaze 

merasimiyle ilgili kitabi isteyen Mar Gabriyel, Rahipler- 
le beraber cenazenin bulundugu yere gider, dostu olan 
Rahibin 14 gunluk bir muddetten beri oliidugunu go- 

nir. Mar Gabriyel cok uzuliir ve aglar Allaha dua etme- 
ye ba§lar, dualariyle de soyle der, ‘‘Aliahim, Sana yal- 
variyorum, olumunden dort gun gegtigi halde sevgili 

Laazari dirilttigin gibi, buanda bu dostumu da dirilt ki 
birbirimizle konusalim” duasmi bitiren Mar Gabriyel, 
mutevvefanin kolundan tutar, ve Allahm giicii ile aya- 

ga kaldinr. Mutevaffa uykuda imi§ gibi hemen ayaga 
kalkar, ve birlikte bir sure konu§up sohbetle§en iki dost 
rahip, mezarliktan gikar, manastira gelirler. Bunu goren 
manastir sakinleri, Allaha §ukiirler okurlar. Ve Mar Gab¬ 
riyel orada bir sure kalir. manastir reisi ve sakinleri ta- 
rafmdan tezahiiratla ugurlandiktan sonra manastira 
doner. Hag Manastirimn Reisi ise, olaydan sonra 15 yil 

da ha yasadigi soylenir. 
2 Dirilen ikinei olii olayi da §oyledir : Sigun 

koyiinden bir dul kadmin ogludur. Ba§ka bir zamanda 
Mar Gabriyel, tilmizlerini beraberinde bulundugu halde. 
cevre kiliselerini ziyaret eder. On hanelik olan Sigiin ko- 
viine ulasirlar. Bu koy kilise ve ruhanilerden yoksunau. 
Mar Gabriyel ziyarete ciktigi zaman §ehre veya koye he¬ 
rn; z yeti§meden yarim mil kadar mesafede hayvanlardan 
ine yaya gider. Koye ula§mca, kendilerine yer hazirla- 



mak igin tilmizlerini gonderir. O koyde ae dul bir kadin 

vardi, vaftiz olmadan oglu blur. Mar Gebriyel’in geli§ ha- 

berini i§iten dul kadin, olen kiiguk oglunu yatakta bi- 

rakir, ve kosarak onlari kar§ilar, yanmda konuklar, 
hayvanlarma yem verir, onlari agiriadiktan sonra, oglu- 

nun oliimunu bildirir. Mar Gabriyel ise, Cenaze bulun- 
dugu evde konuklamamalarmi siki uyartmalarina rag¬ 
men, kadimn sevincle onlari kar§ilamasi ve agirlama- 

smdan utanarak ba§ka bir eve gitmegi tilmizler uygun 
gormezler. Dul kadm aci aci inleyerek Mar Gabriyelden 

ricada bulunur, Mar Gabriyel ricasmi kabul ederek, evi- 

ne gider, Mabhara ve ktinnuk ister. Hazirdakiler Mai 

Gabriyelin bu isteginin, cenaze merasimi icin oldugunu 
du§uniirler. Mar Gabriyel buhurdanligi tutu§turur, ce¬ 

naze oniinde diz cokerek, ellerini goge acar, aglayarak 
konu§maya ba§lar: “Azizlerini dinleyen, korkanlarinm 

arzusunu yerine getiren Rab Allah, Nain ^ehrindeki dul 

kadina olen oglunu bagi§ladigm gibi, bu anda bu dul icin 

de bu gocugu bagi^la” duasmi bitirir bitirmez, cocuk sa¬ 
ga sola teprenmeye ba§lar. Mar Gabriyel, cocugun elini 

alir, Allahin glicuyle kalk demesi uzerine cocuk kalkar, 

ve annesine vererek §oyle der, “oglun uyuyordu, uyandi 

al onu yedir”... Dul kadm gok sevinir bir tarafda da kor- 

ku onu sarar, ve metanetini koruyarak, Abuna efendi, go- 
cuk heniiz vaftiz olmadi, bulunmu§ken vaftizini yap" der. 

Mar Gabriyel memnuniyetle vaftizini yapar, kendi adi 

ile Gabriyel olarak adlandinlir. 
Mar Gabriyel’in tilmizlerinden Teodoros, gocuk hak- 

kmdaki yazismda “Cocuk cok yillar igin ya§adigmi, ev- 
lenin gocuk sahibi oldugunu, Allahin dogru yollann- 
dan sapmadigmi, fakir ve kimsesiz ki§ilere yardim et- 
tigini, evinde konuklari konukladigmi, iyi meziyetleriyle 

bilinir bir isim yaptigim” bildirmektedir. 
3 — Dirilttigi iiguncu olu olayi da ^oyledir: Midyat 



gevresi Zaz ve He§terek kbyleri arasmda du§en Olin kb- 
ytinden bir gocuktur. Mar Gabriyel bu koyde bulundugu 
sirada, gece yarisi sayili aileye mensup bir gocuk blur. 
Sabahleyin Mar Gabriyel koyii terk edecegi snada, ag- 
lama sesi i§itir. Olu sahibi gelir, cenazenin kaldirilma 
si igin Mar Gabriyel’den rica ederler. Mar Gabriyel be- 
rabelerinde cenaze evine giber, cenazeyi one getirtir, diz 
coker aglayarak Rab Allah’ian ister. Seyirciler ise, ce¬ 
naze namazmin okunmasi>le ilgili oldugunu anlarlar, 

Mar Gabriyel ise, her sefeiinde oldugu gibi cenaze 

bniinde diz goker, elini havaya 
eder, Allah duasini isitir, ve bitiye ruhunu tekrar gen- 

derir. Olu dirilir, konusur, ayag i kalkar. Toplum bu mu- 
cizenin enunde §a§a kalir, Aliaha hamd okur. Dirilcr 

geng ise, Mar Gabriyel’e baglanir. hizmetini gorur, iler- 
de segilmi§ miicize yaratan bir rah ip olur. Velat eclince 

Aziz mutevaffalarm mezarhgma gdmulur. 
Ba$ka bir zamanda §oyle bir olay olur. “Mar Gab¬ 

riyel tascilari ta§ gikartmak igin daga gbnderir. Yemen 
sofrasi yerine kullanmak uzere, uzunlugu 15, genisligi 7. 
ve kalinhgi iic kan§ buyukliikte bir tas yontulur. Bed- 
tip (Dasken) koyiinde hazirlanan bu tas, mancmiklarla 

(gekic) kaldirihr, okuz arabasiyle dort mil uzakhktaki 
bir mesafeden Manastir yakmindaki yokusa kadar ko- 
laylikla getirilir. Buradan itibaren araba gikamnz olur. 
Mar Gabriyel’e duyurulur. Mar Gabriyel ile berabei inde- 
ki rahipler ta§m btiyuklugii ve agirhgma giigleri yeter- 
siz oldugunu goriince, Mar Gabriyel yiiksek bir ses he 
duasi arasmda soyle bagirir. “istisnasiz, genci, ihtiyari 
demeden butun manastir sakinleri gelsin ta§m getirilm: 
sinde bize yardim etsin”, der. Qaginsiyle birlikte ma- 
nastirda bulunan diri ve dliileri hep beraber toplanir 
yardmta kosarlar. Bu meyanda Mar Gabriyel dirilen gee- 
mis dliileri sorar kucaklasirlair kimlersiniz dive sordu- 
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gunda, biz Manastin kurulah, bug due kadar manastirda 
hayatlarmi gegiren mutevevfa azizlcriz, Allahin adiyle 

herkes gelsin bize yardim etsin gagnniza uyarak yardim 
etmeye geldik dediier. Bunun uzerine Mar Gabriyel, ba- 

§ini agar, eteklerine kapamr, sizi rahatsiz ettigim icin 
beni af ediniz diye oziir diler. O esnada azizlerin mezar- 

ligmda iple bagli deli adam gozuldugunii ve akli basin- 
da oldugunu goren rahipler: Kim seni gozdii? adam ise, 
aranizda mevcut olan, bulundugum mezarlik iginden di- 

rilen zatlar beni bagintimdan gozduler. Rahipler bu 

mucizeden dolayi Allaha §ukiirler okurlar. Mar Gabriyel 

ise, yerinize gidiniz ricasinda bulunur. Allahin guciiyle 

biivuk ta§ yuvarlana, yuvarlana manastira kadar gikar. 
Teodora Kubbesinin biti§igindeki mutbaga yerle§tirilir. 

Manastir hamurunun yogurma yeri lie yemek soi'rasi 

yerine kullanilir. Tasin madeni sert granit ile bazilarm- 
ca beyaz parlak mermerden oldugu soylenir. Arabayi ge- 

ken okiizler ise o sirada oliir, ve oldukleri yerde gem a 

liir. 
Eski kitaplarda ise, Tasin tasmma olayini su sckil- 

de yazar: “Mar Gabriyel Bibliyografisine gore: Bedthep 

(Daskan) kbyiinden gikanlan buyiik ve agir ta^i, iki sub 

danasi tarafindan ta§ittirilir, Manastir yakinina kadar 
getirilir, sonra mezardekiler dirilir manastir sakinleriyle 

beraber birle^erek tasi manastira soktuklarmi bildirir. 
Gunun birinde, rahibin biri Mar Gabriyel’e manas¬ 

tirda kalmasini ister. Mar Gabriyel, manastirdan ay ri¬ 

bs sebebiyle reisi tarafindan sakincali olup olmadigini 
sorar, olmadigi takdirde manastirda kalabilecegini bildi¬ 

rir. Rahip, bu soru§turmadan gekinerek, yalandan Rei- 

simin emriyle geldim der. Manastir’a hemen kabul olu- 

nur. Kisa bir sure sonra Yeni Rahip $iddetli bir hasta- 

liga yakalanir, dili tutulur. Son nefeste suruncemede 
kalir. Rahiplerin orf ve adetinde ise, boyle agir duruma 



ciusen kisilerin fazla istirap duymamalari igin, incih 

mabharavi getirir. rahata kavu§masi iQin dua ederler. Bu 
duadan sonra ya blur veyahut dirilirdi. Yedi gim yedi 
gece 150 rahip hastanm bas ucunda bu duayi tekrarla- 
diklari halde durumu degismez. Mar Gabriyel’e haber 
verilir. Mar Gabriyel dua ettigi sirada, Rahibin Eski Rei- 
si tarafmdan tutuklu oldugu ona ilham gelir. Mar Gab¬ 
riyel, Eski Reisine adam yolliyalim ki, onu af etsin, Ra¬ 
hip bunu duyunca evet dogrudur, Reisim tarafmdan tu- 
tukluyum, der ve lisani acilir. Bunun yam sira gozleri- 
nin karardigi, ellerinin kurudugu goruliir. Rahiplerden 
bin, muvakkat bir muddet icin bu tutuklulugu birimiz 
uzerine alsm, hasta bu bagdan kurtulmu§ olsun. son¬ 
ra Reisinden gider af istenir. Aday admdaki Rahibler- 
den biri, bu cezayi uzerine aimak icin. hastanm yam si¬ 
ra diz coker, "Allahin emriyle, Mar Gabriyel ve hazir 
kardes Rahiplerin tamklik ve kefaletiyle, bu can ve ruh 
uzerine bulunan tutluklugunu iizerime ahyorum” der. 
Ve hemen sonra hasta vefat eder. Durumu icin cok iizu- 
len rahipler, manastir kanununa boyun egmeyen ve yo- 
neticinin emrini yerine getirmiyenlerin nekadar ceza ce- 
keceklerini ogrendiler. Cenaze namazmdan sonra gomer- 
ler. Kefil tutuklu olan Rahip Aday ise, vakit gecirmeden 
Rahibin geldigi manastira gider, Mar Gabriyehin ve Ra¬ 
hiplerin selamlarmi manastir ba§kanma iletir, ve Rahi¬ 
bin basmdan olup bitenleri anlatir. Manastir Ba§kam 
yaptigi fedakarhktan dolayi ona te§ekkiir eder, ve tu- 
tukluktan af eder. Rahip tekrar manastira doner. 

Mar Gabriyel’in sifat ve faziletinin az olsa dahi bun- 
lari yazmaktaki maksad, Sayin okuyucular, bundan or- 
nek almaiaridir. Buraya gegirdiklerimiz. sifatlannm bir 
damlasi kadar olamaz. Mucizeleri sayisizdir, biraktigi iyi 
sohretler ebedidir. 

Mar Gabriyel’in ihtiyarlamasi, bliimtine isaret edi- 



yordu. Vefat giinlerine az kaldigmi Allah ona ilham et- 
ti. Bunun uzerine Manastir sakinlerini toplar, yeterl ka- 

dar irsad eder, ve irsatlarmda da Allalnn yolundan sap- 
mamalan icin defalarca hatirlatir. Bu kitapta kayitlari 

gecmeyen yeteri kadar onlara duzeni koruma ile ilgili ka- 

nunlar yazar, verir. 
Hastalandigi sirada ikinci defa manastir sakinlerini 

toplar. Elini onlara acarak: “i§te Allahim, bana verdigin 

bu emanetini sana teslim ediyorum”, dedikten sonra on- 

lari kutlar, canini teslim eder. 
O sirada biitun manastir mis kokusunu andiran bii 

koku ile ho§lanir. Gdklii meleklerin tezahuratiyle Mar 

Gabriyel’in pak ruhu liavalandigi herkes tarafindan go- 

ruliir. 
Aziz’in vefat haberi kisa bir sure icinde biitun cevre- 

vi kaplami§ti. Qok sayida Ruhani ve halkdan cenaze me* 
rasimine istirak etmek ilzere Manastira akin ederler. Ge- 

lenler, Turabidin gevre halkindan baska, Mezopotamya- 
mn en uzak §ehir ve kasabalanndan. ve cevrenin 243 ko- 

vli halki olmak uzere toplum adedi, 14 bin 540 sivil, 2700 

Papas, rahip ve Diyakos, bunlarm ba§inda da on adet 
Episkopos bulunuyordu. Hazir bulunan Episkoposlarm 

kimlikleri §unlardir: 
A4ar iyevennis Diyarbakir, ignatiyos Mayfarkin, 

Grigoriyos Erzun, Baseliyos Cizre, Fulukrafos Arabistan, 

Diyoskoros §igur ve Habur, Vafifaniyos Nusaybin, Sis- 

yanos Dara, Yuhanna Kefertut, Yakup Savur’in mepro- 

polidir. 
Vefat tarihi ise, 23 Aralik 668 tarihine raslamakta- 

dir. Bu yilda manastirm mezarligi temizlenirken, iglerin- 

de 840 kafatasi cikanlir. Buyuk ve §ahika icinde yed; 
giinluk bir cenaze merasimi kilmdiktan sonra, sekizin- 

ci giinde ozel mezarligina verilmistir. Bu sirada bir aym 

vonetilir, aclik ve susuzluk icinde kalan halka manevi 



komanva verilirken, gok kalabahk ve izdihani yiiziin 
den 10 yasmdaki bir gocuk ayakta basilir. Ayin yoneti- 

dieri genci alir Mar Gabriyel’in markudina koyarlar, ru- 
hanilerin mu§terek dualariyle Allahtan basilan gocugun 
dirilmesini isterler. Namaz sonucunda birdenbire cocuk 

gozlerini agar ve ayaga kalkar. Goren toplum, sevinerek 
Allaha hamd ve siikiirler okur. Dirilen cocuk ise Diya- 
kos oldugu igin, Ayin manevi kumanyasmi elleri iizeri- 

ne tasiyarak mabet kapisma gelir, boylelikle kahinler, 

toplumu manevi kumanyayla gidalandinrlar. 

Basilan ve dua ile dirilen Diyakos ise, Hapsinas ko- 

vu ileri gelenlerinden Mundar ogludur, adi da §emun’- 

dur. Semun bundan sonra manastirdan ayrilmaz, egitim 
goriir, rahip olur, sonra Episkoposluga kadar yukselir, 
Harran cevresine atamr. (Bunun hakkmda gelecek bo- 

liimlerde de bahsedecegiz). 

Buyiik toplum, her§ey bittikten sonra, Allaha §li- 

kiirler okumakla dagilir. 

Mar Gabriyelin kisa biyografisi de §oyledir: 
74 yil yasadi. Bunlardan 15 ya§inda Rahiplige, 20 ya- 

§inda incili Diyakosluga, 39 ya§inda Manastir yonetmen- 
ligine, ve rahiplerine ba§kanligma, 45 ya§mda Kahin 

Rahiplige, 60 ya§inda Manastir ve gevre Episkoposlu- 
gma atamr, liyakat la bu gorevlerini yerine getiren Mar 
Gabriyel, 14 yil yedi ay ve 23 gun bir sure Episkoposlik 

makamim korumu§tur. 

Tazizi icin kararlastirilan tic bayrammda su tarih- 
ler’e raslar: 

1 -- 23 Aralikta’ki, vefat bayramidir. 

2 - Yeni pazarda bir miicize hatirasidir. 

3 — 31 Agustos’da, veba afetinin gevreden yok edil- 
diginin hatirasidir. 



KITAB1N iKiNCI YARIS1 

M. S. 668'den 1049 tarihine kadar silver. 

13-Bolumden ibarettir. 

BlRiNCi BOLUM 

Islam ordusu'nun Mezopotamya’yi i§gali 
ve 

Turabidin Episkoposu Mar iliya 

M. S. Yedinci asrin ba§langicmda Rum ve Peis 

kralligi arasinda vuku bulan carpi§ma herglin icin daha 
cok ciddiyetini koruyordu. Bazen rum ordusu Mezopo- 
tamya’ya hakim olur, bazen de Persler’in hakim duru- 

ma gecen ordusu, diger ordunun korudugu yerleri yakip 

vikar, cevre sakinlerini de surundiirur Halkin cogunu 

leskil eden Suryaniler Mezopotamyada iki ordu arasin¬ 

da ezilir, mallari yagma olur. Suryaniler bu celaden 

kurtulma caresini Mezopotamya kapilarini Islam ordu- 

suna acmakta bulurlar. M. S. 640 yilinda Islam ordusu- 

nun basmda Hz. Omer oldugu halde, carpismaya meydan 
birakmadan Mezopotamyaya girer, ve hakim duruma gir- 

diginden itibaren, Suryaniler solugunu alabilirler. Boyle- 
likle Rum ve Perslerin zulum ve capulculugundan kurta- 

rabilimi§lerdir. , 

Mar Gabriyel’den sonra, Deyr-ul-umur manastiri ol- 
sun, Tur Abidin olsun Episkoposluk yonetmenliginde Mar 

Eliye’yi goriiyoruz. M. S. 668-698. Bu ise biyogralisinden 



kim oldugu bilinir. Mar Thedote Rahip iken, beraberin- 
de Mar Semun Manastinna gelirler. Turabidin cevresi 

ba§kani gelis haberini duyar, ondan kutlanmayi ister. 

Fakat Aziz Rahip buna mani olur. Ancak Manastir bas- 
kani Mar iliye ile manastir rahiplerin arabuluculugule 
teklifi kabul eder. Nuseybin yakinmda vuku bulan car- 
pisma sirasmda aldigi yaralardan dolayi cadirda yatan 

bas kumandani ziyaret eder. 

iKINCi BOLU1VI 

Turabidinii MAR AH AY 

M. S. 698 

Mar iliyeden sonra, Turabidin Episkoposligma Mai 

Ahay atamr. M. S. 698. Ayni yilda 15 Agustosda Aziz 
Mar Theodote vefat eder. Bu sirada Patrik Mar Yulyene, 
Darali Mar GabriyeL Diyarbakir’m Mar Matta, Mardinin 
Mar Serkis, Turabdinin Mar Ahay ile Mayfarkin’in Epis- 

koposu Mar iliye'nin cenaze merasiminde hazir bulunur- 
lar. 

UQUNCU BOLUM 

Turabidin Metropolidi Mar Yuhanna 
M. S. 719-730 

Basibrin kbyunde dogmus, Fatrik ailesindendir. 
Deyr-ul-urnur'da ogretim ve egitim gormus olan Mar 
Yuhanna, Manastir baskanhgma atamr. 719’da. Daha 

sonra Turabidin Episkoposligma takdis edilir. M. S. 730 
da velat eder. Cenaze merasiminde Mar Semun Zeyte'de 
hazir bulunur. 
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DORDUNCU BOLUM 

Turabidin Episkoposu Mar Laazar 

730-744 

Mar Laazar da Deyr-ul-umur Manastmnda egitim 

gcren elemanlardandir. Manastir ba§kani Mar Yuhan- 

nanin vefati iizerine yapiian segimde Mar Laazar Met- 

ropolitlige gecer. Bu atamadan ho§lanmayan halktan 

bir parti, buna kar§i koyuyorsada, Patrik 3 uncii Mar 

Athanasiyos’m emri iizerine Mar §amun Zeyte ile birlik- 

te uc Metropolik refakatinde Abra^iye makamina go- 

turiilur. Cevre halki tarafindan kabul olunur, fakat Bin- 

kelbe koyii halki kar^i koyar. Allah tarafindan koy 

muhtanna bir derbe indirilir, feci bir §ekilde blur. K y 

halki yaptigma pi§man olur. Bu sirada Mar $emun 

Zeyte Haziran ayi ba§mda 634 yilinda manastirda ve- 

fat eder. Mar Semun Zeytenin Manastirda gecirdigi su¬ 

re,. uc yil lie aydir. 

M. S. 736 yilinda Mar Laazar, Kirklar manastmn- 

daki kongresinde bulunmak iizere Patrik Athanasiyos 

ile Haran Episkoposu Tomaya refaket eder. Kilise ka- 

nunlannda degisiklik ve tadilat yapiminda fazla gayret 

sarf eder. Hayatiyle ilgili daha fazla bilgi edinemedigi- 

mizden dolayu vefat tarihine rastlanmamistir. Onun icin 
Deyr-ul-umur manastmnda en cok yardimi dokunan yo- 

netmenligiyie manastiri en yiiksek zirveye eikaran, yam 

sira da Turabdin cevre Episkoposlugunu deruhte eden 

Mar Semun Zeyte’nin bibliyografisivle hayat klasigine 

geemek yerinde olur. 



BESiNCi BOLUiVI 

Mcir Semun Zeyte biyografisiylc Ic.asic/i 

Turabidin cevresinde bulunan Hapisnas koyiinde 

dogdu. Babasinm adi Mundar’dir. Semun okuma cagma 

gelince, babasi tarafindan koy kilise okuluna verilir. uzun 
bir sure iginde sosyal bir bilgiye sahip olur. On yasiru 
ikmal eden Samun, yine babasi tarafindan .Kartminli 
Mar Semun (Deyr-ul-umur) manastirma getirikr. R\- 

hiplere teslim eder, zira cagm kanununda, dogan er- 
kek cocuk on yasina bastigi sirada, Manastirda egitim 
gdrmesini iuzumlu kilar, arzu edildigi takdirde rahiplig? 

veya papazliga girer, §eklinde tasari, on gorliyordu. Mar 
Semun Deyr-ul-umur manastirma getirildigi zaman, Mar 

Gabriyekin vefatma rastlar. Ve cenaze merasiminin se- 
kizinci gununde yonetilen Ayin esnasinda basilir, olur, 
takat kahinlar tarafindan Semunun cenazesini alir. Mar 
Gabriyekin Merkadine korlar, duaya ba§larlar, dualan 

sonunda, cocuk dirilir, a yaga kalkar,, toplumu manevi 
kumanyaya gidalandirmak icin de kutsal kurbani kol- 
)an uzerine tasir, oglelikle balk bereket, alir dagilir. 

Semun bundan sonra manastirdan aynlmaz olur. 
manastir kolejinin tic bdliimunii en yuksek puvanla ki- 
liren §emun, Rahiplige girer, evvela kolejde cgretim 
uyeligine, daha sonra kolej mudurliigune atamr. Zekasi 
tevazuu, caliskanligi ile tin salmi§ Semun, kisa bir sure 
icinde Pers krali Sabur tarafindan insa edilen eski Sir- 

van kasabasmm biti§igindeki manastir mudurliigune de 
atamr. Manastir rahip ve sakinlerini giizel bir egitimh 
yoneten Semun,, Allaha olan bagliligi ve inancmdan do- 

1. ^ 1 a. s 1 f 9. verme kerametine de sahip olur. 

Bir zamanda, Rum ve Persler arasmdaki muahede 
(baglanti) bozulunca, Persler cevreyi sarar, Turabdin 



koylerini yagma eder. Hapsinas kbyunii yakip yikar. 
Halkrn cogunu tutuklar, iskence verirler. Tutuklananlai 
arasmda §emun’in yegeni Davud, ve ihtivar Kesis Binya- 

min’m kardes oglu Davut da vardi. Pers ordusu tutuk- 
lugunda esirleri bulundugu halde §irvan kasabasina 

o 

ulasirlar. Burada Pers kumandam Sehribraz hastalana- 
> 

rak oliimle earpupr hale diiser. Manastir mudurii Mar 

Semuna getirilir. basina okur. §ifa bulur. Kumandan o 
anda Allaha iman eder. Ve Mar §emuna tesekkur eder 

bunun mukafati da, siirdugu halkin tumlinu serbest bi- 
rakir. Fakat cok sevdigi kiiciik Davud’u Mar 'emunun 
hatirasi igin yaninda birakir. Cocuk hizmetini gortir. ■> c 

gittigi yere beraberinde gider. 
Giinun birinde Kumandan hizmetgilerini berarer 

aimak siiretiyle hayvan avina cikarlar. Hasankeyii dag- 
lannda Dimitriyos tarafindan insa edilen Heytem ka- 

lesine ula§irlar. Yiiksek bir dagin ormanliginda bir avi 

takip ederler, fakat av eski yikmtinin bir magarasina 
girer. Kumandan kiicuk Davud’u avin pe§ini birakma- 

masi icin sikistmr. Davut hayvanm arkasindan ma- 

garaya girer, icerde gayet giizel ve ici altin ve antika 

dolu ufak ikinci bir magara goriir. Bunlann kanpsinda 

biraz dusimtir, sonra onlan toprakla orter, hayvani ya- 
kalayip kumandana teslim eder. Bunu bir miiddet kapa- 

U birakm, sonra dbniisunde dayisi Mar Semun’a soyler. 
Tarihten az sonra, Pers Kumandam §ehribraz, Al¬ 

tin, gumii§ vesair hediyeleri Davud’a verir ve dayisi §e- 
mun yanina yollar. Davud dayisi yaninda kalmaktan 

memnun kalir, ona Tilmiz (Miirid) olur. Zamanla sosyal 

ilimle mucehhez olan Davut, zeka ve cali^kanligi ile da- 
yismm ve butiin manastir rahiplerinin teveccuhiinu ka- 

zanir, arasira da, kimsenin haberi olmadan hazinenin bu¬ 
lundugu magaraya gider, altin ve giimu§ler getirir, da- 

yisma verir. Dayisi da bir kismim fakirlere dagitir, bir 



kismi ile cle manastir sakinlerinin ihtiyacim gorur. Bu 
para ile de manastir igin yeteri kadar koy, bahce, bag, 
degirmen, diikkan, sulu ve susuz tarla gibi vakiflar alir 

ve Deyr-ul-umur manastiri vakfma ekler. Bunlardan ge- 
len hasilat ile Persler tarafmdan Deyr-ul-umur’un yi- 
kilan yerlerini de yeniletir, insa eder. Daha sonra vo- 
ettigi manastinn mazraasmi satin aiir, ve ic.inde on 
iki bin adet Zevtin fidani diker. Etrafma sur ceker, sur’- 

un etrafmi da diken ve orgiilii tellerle gevirir. Ona ba- 
kacak ameleler tutar, bes yil iginde mahsul verecek hale 

gelir. Herglin icin hasilati bir kat daha artan Zeytinler, 
bunun geliriyle Turabidin cevre kiliselerinin akar yakiti 
saglanir. Bunun yam sira, manastinn sakinleri Zeytin- 
leri toplar, manastira getirir, Mar §emun’nm cgrettigi 
nnikemmel ustahkla vagini cikanrlar. Bu Zeytinlik maz- 
raasi her tarafta nam kazanir, ve gevrenin en biiylik 
mazraasi bilinir, bunun hasilatiyle cevre manastir ve 
kiliseleri uzun bir muddet ayakta kalabilmigtir. Bun- 

dan dolayi Mar §emun’a ayriyeten Zeytin lakabi da ta- 
kilmistir. §imdiye kadar “Mar §amun Zeyte” denilir. 

Tarihten on yil sonra, §aul manastirmm biti§igin- 
deki hasta bir adam getirilir, hastanm adi Arbuba’dir. 
Hastayi getirenler, Zeytinlige yaklasacaklan sirada, 

hastahk onu cok siki§tinr, solugunu aimak igin bir ta- 
§a dayandinlir. Yanlarmdan biri Mar §emun’a kosar ha- 
bei verir. Mar §emun kulesinden iner. hastaya gelir. 
Hastanm aci durumunu goren §emun onu cok agir bulur 
ve onun igin dua eder. Duasmi bitiren Mar §emun elin- 
deki bastonunu biiylik bir gakil ta§ma vurur. Qakil ta- 
§indan gayet berrak su fi§kirir, O sudan alir, hastaya 
siirei, ve o su ile yiizunu ba^mi yikar, hemen sonra 

sanki hasta degilmis gibi ayaga kalkar, sifa bulur. §ifa 
bulan adam, Mar §emun oniinde diz goker, ayaklarim 
oper ve te§ekkur eder. Manastir rahipleri toplamr, ara- 



larinda kararla§tirilir. Su fi§kiran tasjin uzerine kucuk 
bir kilise insa ederler. Cok miicizelerin kaynagi olan ki- 
liseve ne maksatla icine girmi^se muhakkak istegine 

kavusmustur. O kilise bugiine kadar Mar Semun Kiliss 

si olarak adlandmlnus ve bilinmi§tir. 
Az bir zaman sonra, Mar Semun kulesinden cikar, 

hudut sehri olan Nuseybine gider. Nuseybin amiri tara- 
findan kabul olunur, agirlamr ve ona fazla kiymet verir. 

Cunkii Mar §emun beraberinde getirdigi cok kiymetli 
hediyelerle Feyruz adindaki Emiri agirlar, bunun icin 
Mar Semun Feyruzun yaninda buyiik imtiyaz sahibi 

olur. Buyukleri arasinda en basta soz hakki Mar Semu- 

na taninir, bundan dolayi Mar §emun Emir nezdinde en 
yakmlarmdan sayilir. Mar §emun, Nuseybin harabe- 

lerinde kilise in§a etmek icin Emirden miisaade ister, ev- 
vela Nuseybinin dogu kapisindaki bulunan yikinti yeri- 

ni satin alir, bu yikinti yerde gok giizel bir manastir 
vardir, bu manastin kiymetli suslerler susler, motiflerle 

donatir, en giizel bir manastir §eklini alir. Cevresinde 

zahitler icin biiyiik ve yuksek bir kule in§a eder. Gu- 
neyinde ise gelip ge^en konuk ve tiiccarlar iQin biiyiik 

vegiizel bir otel in^a eder. Bu manastir icin aynca be$ 
degirmen ta§i agaglariyle dolu iig bahce, ve §ehrin dogu 
yoniinde biiyiik sayida arazi ve Nuseybinde sehit dii^en 
Fabruniyenin manastin harabesini satin alan Mar Se¬ 

mun, bu harebede de Meryem ana ismiyle cok giizel ve 

motifli bir kilise insa eder. 
Mar §emun bununla yetinmiyerek. Nuseybinde cok 

sayida kilise ve manastir in§a etmek ister. Nuseybin 
Emirinden bir masaj alir kiymetli hediyelerle beraber 

Arap islamlarm Kralina getirir. Krai Mar §emun u 

sevincle kabul eder, onu krallarm uniformasi ve birinci 
derecedeki nisanlarla agirlar. Ayrica da, Siiryanilerin 

orf ve adetlerinde hiir kalmalan, ibadethanelerinin ko- 



rimmalari ve 
i i tarafmdan 

Mar Sen am heryei 
agirlanmasim icin 

•de hukumel makamla 
e alan imza ve miihru 

We tasdikli bir ferman Mar Semuna verir. 
j 

Bu ferman ki- 
sa bir stirede hertarafa duyuruiur. Mar Semun gittig: 

yerde tezahuratla karsilamr. Evvela Rab nimetinin yu- 
ziinde bulunmasi, ikincisi ise, Kralin fermani sayesinden- 
dir. 

Caliskanligini ve yapiciiigmi goren cevre Siiryani- 

leri, aitm, giimus ve hediyelerini bir kat daha artira- 
vak Mar jemima verirler. Mar Semun de bu hediyelerle 
vakfiveleri cogaltir, fakirleri gecindirir. 

Mar Semun islam Kralinm ziyaretinden avdetiy- 
ie, vakit gecirmeden sehrin dogu kapismdaki Mar Fab- 

runiyemn mabedi vikmtisinda Mar Thedoros adma bii- 
vrik bir kilise insa eder. Fakat bu kilisenin insaati bir 

miiddet gecikir, sebebi ise, Nasturilerin papazlan tarafm- 
dan halka siki tenbih edilir. Plic bir siiretle iicretli, ucret- 

siz kimse caiismaya gidemez. Bu durum karsismda Mar 
Semun cali§tirmaya i§ci bulamaz o yuzden insaat gecikir. 
Mar Semun inhilli Lazar oglu Gevergiye gider. Gevergi 
ise, butun Turabidin cevresi baskam idi. Mar §emun zi- 

yaretinin sebebini de soyle aciklar: “kilise in§aasi icin iic- 

retle amele bulamiyorum, ylinkii Nasturi papazlan bu¬ 
na engel oldular. Cevreye emir et ki bana yardimci ol- 
sunlar. Gevergi bu isteve pek kiymet vermedi. gimkti 

r)ogu manastirlanndaki azizlere pek giiveni yoktu. Qiin- 
ku batida Rumlarin icinde yeti§ti, onlann erf adetlerme 

t nagliydi. O sirada agzi arkasma donmu§ bir b.asta 
kadm1 Mar §emun’e getirirler. Mar §emun ta§ma okur 

' e bemen sonra nornrala doner, bunu goren Gevergi, Mai 
mun u cok agirlar goziinde Melek §eklini alir, hemen 

Kalkai cevreye bir mektup yazar, mektubunda, iicretli 
uciemu herkes Mar Semun’a yardimci olmasmi siki si 
kl 1:011'nb eder. Hemen sonra 300 amele toplamr, M. S. 707 
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yilmda gayet motifli bir kilise olarak in§aati biter Gii- 
zelliginden otiirii herkes namaz kilmak icin kiliseye akin 

eder. Kilise cemaatge en zengin kiliselerden biri olur. Mar 

Semun ile beraber Patrik Mar Yulyene yeni kilise ile iki 

kilisevi daha takdis ederler. Bu kilise gelirlerinden de ko- 

nuklarm ve fakirlerin ihtiyaci karsilanirdi. Mar §emu: 
Kralm olsun, Islam biiyiiklerinin olsun daha zivade te- 

vecciihlerini kazanmak icin, yeni kilisenin bitisiginoe 

biiyuk ve motifli bir cami insa eder. Her ttirlli siislert 

siisler. Muezzin ve hocalann maaslarim da Oder. Baku 

ginde bir okul yaptinr. Bu yiizden Krai ve Islam btivuk. 

leri tarafmdan sevilir, tutulur ve bovle sevap yolda Mr 
camak icin de ona para ve hediyeler verilirdi. Meryem a- 

na ve Mar Februniye manastirlanm yeniden onanr, bu- 

rava Rahibeler yerlestirir. Yonetmenlik icin de bazi ka- 

nunlar kor, hu kanunlann ba§inda “Allah korkusu” ta- 

sarismi on gorur. Yeni kilisenin bati giineyinde Mar 

Dimet adina bir kilise daha insa eder. ve insa ettigi lie 
manastir icinde diikkan, ev. degirmen gibi vakfiyeler: 

alir, bunlarla ihtiyaclan karsilamr. Biiyuk Mar Teodoros 
kilisesi degirmeni icin de cok bliyiik bir ev insa edei. 

Degirmen etrafim surla cevirir, ve sehir bedeni se\iye- 

sinde yiiksek bir kule, icinde sehre girecek bir kapi 

acar. Bu biiyuk degirmene Mar Semun Zeytenin degir¬ 

meni olarak bugiine kadar bilinir. Bu btiyiik degirmen: 

de Deyr-el-umur manastiri vakfina ekler. Hamamlai 

satin alarak, insa ettigi Mar Eli§o manastiri vakfiyesin- 

de yazar. Ve kararmda ise, gerek bu manastirlardan ve 

gerekse Mar Teodoros kilisesi vakfmdan artam, Mai 
Gabriyel manastir vakfma eklenir, diye yazar ve Patrik 
Yulyenenin onaylamasivle manastir sakinlerine iletilir. 

Bu insa edilen konaklar, Deyr-ul-umur icin biiyuk bir 

yardim kaynagi olmuslardir. Mar Semun boylelikle ma¬ 
nastiri maddi ve manevi yonden siislemis ve degerlendir- 

mistir. 



Mar §emun'un adi her tarafa yayilinca, kotii insan- 

larin kiskancligindan ciolayi ona bii kbttilukte buluna- 
caklari dii§unulur. Bunun icin Manastir ba§kanlari Pat- 
rik Mar 'Yulyanos yonetmeliginde toplanirlar, Mar §e- 
mun’un Episkoposliga atanmasim kararla§tinrlar. Mar 

Semun’un bundan haberi olmaz. O sirada Gufne oglu 

Episkofos Eliye vefat eder, yerine ba§kasinin atanmasi 

istenir. Patrik Mar Yulyenenin yetiskini ve Mar §emun’- 
jn dostu olan Mar Theodote gelir, Mar §emun’un Episki- 
poslugu icin Patrige soyler. Patrik ise, durumu Episko- 
poslara duyurur. Ekiskoposlugu igin Patrige soyler. Pa- 

rik ise, durumu Episkoposlara duyurur, Ekiskoposlar oy- 

birligiyle tekliti uygun kar§ilarlar. Qunkti Mar Theodo- 
te’nin teklifi ozel bir gaye i?in degil, fakat genel kilise 

nrenfaati icindi. Yriksek Senato adina Patrik, Mar §e- 
_> 

mun’a mektup yazar, mektubunda gecikmeksizin yamna 
gelmesini ister. Mar §emun Patrigin mektubu lizerine, 

Ibadethaneye girer, namaz kilar ve sonra Patrik huzu- 
runa cikar. Patrik, Yiiksek Senato’nun Episkoposlugile 

ilgili karari ona anlatir. Mar §emun evvela tereddiit et- 
missede, sonra kararlarma uyar. Senato ba§kan ve tiye- 
ieri Mar §emun’u kutlar, ve ziyadesiyle sevinir. Mar §e- 
mun Haziran ayi ba§mda Pantikusti pazannda M.S. 700 
yilmda Patrik Mar Yulyene tarafmdan Episkoposliga 

takdis edilir. Bu takdis icin biitun kilise ve toplum sevi¬ 

nir. 
Goriilen llizum ve Mar §emun?un istegi lizerine Pat¬ 

rik Mar $emun’a izin verir, gider cevresine bag'll kilise 
ve manastirlan ziyaret eder. insa ettigi ibadethanelerin 
vakif i^lerini gdrur, bu ziyaretinde kaldigi siire icinde, 
yerine vekil olarak Aziz Yubinyanos’u atar. Mar Yubin- 
yanos, ibadet ve mutevazi ile bilinen kendini Allahm hiz- 
metini gormeye yoneten Mar Eli§o manastinnda yerle§en 
bir rahiptir. Mar §emun ziyaretleri, evvela Emik kalesin- 



deki manastirindan ba§lar, sonra Deyr ul umur, dogdu- 

gu yer Hapisnas koyii, ve biitun Turabidin gevresi, daha 
sonra Patrik hazretlerini ziyaret eder. Bu ziyarette Pat- 

rik ziyadesiyle sevinir, ve bir miiddet Patrik onu yaninda 

tutar. Bundan sonra Patrik biitun cevreye haber yollar, 

gevrenin ileri gelenleri ruhanilerle beraber gelir, Mar §e- 
mun’u biiyiik bir tezahiirat iginde gevreyi gezdirirler, git- 

tigi yerde halk tarafmdan cok agirlanir. Harrana girme- 

den once, tig mil uzakhgmdaki bir mesafeye kadar, bii- 

ytigii kiigtigii denreden biitiin Haran halki ruhanileriyli 

beraber Mar §emun’u kar§ilamaya cikarlar. Ve huzni 
iginde burada Episkoposhk makamim korumustur. V 

netmenligi ve zekasi ile tin salnn§ Mar Semun, galisjkan- 

ligiyle gevresi diger cevreier arasinda ilerleme bakinnn- 

dan sirada gelir. Bundan otiirti butiin cevre halki ona 

baglamr ve diger Episkoposlara iyi bir ornek olur. her- 

hangi bir cevreye Episkopos atamaya ltizum hash olursa. 

Mar §emun benzerini alacak diye behemahal Deyr ul 

umur rahiplerinden olmayi tercih edilirdi. 
Mar §emun yalmz merkezi Haranda degil butiin gev- 

re yerleri Urfa merkez ve bagli koyleri halki tarafmdan 

da agirlanir ve sevilirdi. Ciinkti biitiin zamanlarini on- 
lan ziyaret etmek, daglardaki manastir ve kiliseleri kon- 

trol etmekle degerlendirir, ihtiyaclarim gordiigiinde ya- 
mndan v ekendi malindan karsilardi. Mar S mun servet 

biriktirmeyi sevmez eline her geceni, fakirlere dagitir, 

ibadethanelere harcardi. Bunun icin her gun daha lazla 
toplumu kendisine baglardi. Mar §emun yapicihgindan 

ba§ka da, Allah’i tammiyan Putpe rest lei ie Yehudileri de 
jr§ad eder, ve gekici telkinleriyle imana getirir, onlari 

vaftiz eder, hristiyanhgi onlara kabul ettirirdi. ^oyleki. 

haran ve biitiin gevredeki Yahudilerin tiimii hristiyan- 

ia§tirmisti. Onlara hristiyanligiyle ilgili kural ve kanun- 

lan ogretmis, bilhassa orug ve namaz, sevgi ve merha- 
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kalmalarmi 3agk Onlar ise dedikleriin kabul eder, ve 

erine gturirlerdi. 
M.S. 726 yilmda, Maiazgirri’he Frmvni Siiryani mu§- 

terek toplanan kongresinde Mar ^eu3>;; Siiryani toplu- 

mu temsilcisi olarak hazir bulunur. Bu kongrede, iki ce- 
maat arasmdaki fikir aynligini cbztip, birlige ve beraber- 

lige van§ sonucunu kararla§tinrdi. Kongre esnasmda da 
herkesin gordugii bir §ekiicle Mar Semun tarafmdan baz: 
mucizeler gorunmu§tiir. Kongrenin kararlari arasmda 
Mar Semun’nn, Azizlerin siciline girmesinin uygun ola- 

cagi kararlastmldi. 
Netice olarak, Mar Semun Mahir bir miihendis gibi. 

voneiiciligi muddetince ona bagli gevre halki ve ibadet- 
haneleri, hie bir ayriliga meydan birakmadan yonetmis- 
tir. Mar Semun’un yonetme programmda. daima Panti- 
kosti pazarma kadar Haran olan makammda kalir, on- 
dan sonra Deyrulumur ve iginde kulesi bulunan manas- 
tirlari ziyaret etmeyi bn goriiyordu. Bu ziyaretleriyle. 

vakfiyelerini tetkik eder, ve ihtiyaglarim karsilardi. 

Harandan Deyrulumur manastirma ikinci gelisinde 
Turabidin ve manastir Episkoposu Mar Yuhanna’nm 6- 
liimiine tesadiif eder. Yerine manastir rahiplerinden 
Mar Eliazar atanir. Mar Semun ile birlikte tig episkoposa 

Patrik tarafmdan bir mektup gelir. Bildiride yeni atanan 
Episkopos Eliazari cevrede gezdirilmeleri igin bn gorii- 
yordu. Qunkii gevre halkmdan bir kismi yeni episkoposu 

tanimamaga azimliydi. Episkoposlarla beraber giden ye¬ 
ni episkopos, Hasankiyfeye kadar gider, ve gittigi yer- 
de tezahiiratla karsilamn. Hasankeyften Ese kbytine ge- 
len Episkoposlar, Ese koyliileri kar§ilamayarak koye 
girmemelerini ihtarda bulunurlar, girmeye israr edil- 
digi takdirde zor kullanmak suretiyle Episkoposlari 

3*= •b 



koyden cikaracaklarmi kararli oiduklarim habyokar- 

:ar. Episkoposlar ise,ilahi ayini yonetmeden kb} a lor et- 
miyeceklerini gelen ki§ilere soylerler. Bunun uzcine k> 

;d ruhlular, episkoposlara hiicum ederek. aci aci sbzler- 

>e tahkir ederler ve onlari koy disi ederler. Epkk^po. l ,r 
koyiin di^mdaki ufak bir manastirda siginmak isterler- 

se cle, koyluler oradanda onlari kovarlar. Bu kotu karsi- 

iasmalarina ragmen Mar §emun onlari gucendirecek bir 
lai bile soylemedi. Ancak koy altmdaki vadinin icinde 

bulunan kiliseye girer yalniz duasirn yapar. Duasmda, 

“Yarab bunlann ettikleri kar^iligi hukmii sana terk edi- 

yoruz”, der. 

Allah. Melegini gonderir, koy muhtanna indirdigi 
darbede aci bir §ekilde blur, diger eleba§ililari da muh- 

slif cefalara maruz kalirlar. Durumdan cok korkan koy 

sakinleri beraberinde aldiklan Rahip, ke§i§leri ve ileri 

gelenlerile episkoposlara giderler, Mar §emun ayagia ka- 
panirlar. aglayarak oziir dilerler. Mar §emun ise is isten 

gecti, ciinkii cikan kur§un bir daha yerine donmez, olan 

oldu. Fakat tovbe ediniz, bir daha da ruhanilerle ugras- 

maymiz der. Semun ile Episkoposlar Deyrulumur manas- 

tirma donmek iizere oradan avrihrlar. Ayrilamlarmdan 

kisa sure sonra, Allah Betkelbe ve Ese koylerini ates ve 

ias yagmuruna tutturur, aralannda nadir kurtulanlar- 

dan mada hepsi helak olur. 

Episkoposlar, Deyrulumur manastirina varirlar, kul- 

sal yerlerden kutlanirlar. Kisa bir sure istirahat ettikten 
sonra, §irven biti§igindeki manastira giderler. Oradan 

§igur dagma giderler, gevredeki kilise ve manastirlari zi- 

varet ederler. Daha sonra Nusaybine gelirler. Mar §emun 
tarafindan insa olunan kilise ve manastirlari kontrol e- 

derler. Bu §ekilde biitiin cevre ziyaretlerini muvaffakiyet- 

je bitirirler. 



Mar §emun makami oian Harana doner, yanina En- 

hU koyu muhtari olan Gebriyel gelir, Mar §emun’dan ri- 

ca ederek. Ese kdyiinde kovuldugunuz zaman bende ko- 
vanlarla beraberdim, o sirada koy halkina lanet okuyun- 
ca ben de o lanete ortaklandim. O lanetten kurtulmak 

icin lutfen beni af et, der. Mar §emun, “Ben olali bu gu- 

ne kadar kimseye lanet okumadim ve okumam. Koylu- 
lerin maruz kaldiklari aci durumu ise, Kahinlere kars: 
aci hareketlerinin bir neticesidir, Allah onlari cezalan- 

dirdi”, dedi. Mar §emun’un bu konusmasmi isiten top- 

lum, metanetine, tevazuuna hayran kalirlar. 
Baska bir kimse, Eskiye kalesi narm digeri Asyat ka- 

lesinden (Cehennemderesi cevresinde) §eytan tarafindan 
igfal edilir, komsusu ibrahim admdaki ibrahimden 300 
giimus para galar, ibrahimin gok ricasma ragmen inkar 
eder, bir netice alamaymca Mar §emun yanina gelir, ola- 
vi kendisine anlatir. Mar §emun hirsizi caginr, yeteri 
kadar ir§ad eder, l'akat bir netice alamaz. Paradan 100 

gumusimti hirsiza kalmasi para sahibine kabul ettirdigi 
halde, hirsiz yine yeminle inkar eder. Mar §emun uc giin 

sonraya erteler, ve uc gun sonra manastira gelmelerini 
emir eder. tic gun sonra ikisi manastira gider, yine Mar 
Semun hirsiza telkinde bulunur, buna ragmen hirsiz ye- 
minlerle bu paradan haberi olmadigmi soyler. Para sahi- 

bi, hirsizm bu agir yeminlerine karsi, “ben paramdan 
vaz gectim, Mar Semun huzurunda yalan yere yemin ig- 
missen. Mar Semun’un duasi, hakkindan gikacagma emi- 

nim”, demesi iizerine hirsiz felg olur. agzi arkasma do- 
ner. Bu §ekilde aci bir duruma maruz kalan kirsiz, ce- 

binden 300 giimusu gikanr sahibine uzatir. Fakat hirsiz, 
o hastahktan kurtulamayarak feci bir sekilde dliir. Bunu 
goren ve isitenler, Allaha sukiir okurlar. Aziz Mar §e- 
mun'a da te§ekkiir ederler. 

Mar Senmn Zeyte, ligiincu kez manastira gelir, ya- 



kinlariyle hapsinas halki yanina gelir, tezahiiratla kbye 
getirirler. Koylliler tarafindan agirlanan §emun, halki 

kutlar, kiliseyi onarir, ihtiyacmi saglar. Kilise o glint 
kadar Mar §emun kifa adiyle biliniyorsada, Mar Semur. 

Zeytenin ona ilgilenmesi. onarmasinin miikafati olarak 
Mar Semun Zeyte kilisesi denilir. Mar Semun babasinir. 

evi ise kilisenin dogu duvari altina diiser. Koytin gline- 
yinde yontulmu$ tartan yapilnn§ motifli bir manastn 
bulunur, icinde ise rahiplerin zahid simfina ait bir ku- 

le insa eder. Mabedi ise Mar Eliazar adina takdis eder. 
Mar Eliezann asil manastm Mar §emun cevre merkezi 
olan Haran biti§igindedir. Mar Semun, bu manastirdan 
Mar Eliazarm organlarindan getirir, hapisnas koyiinde 

insa ettigi manastirda kor. Manastir cok rahiplerin ban- 

nak yeri olur. Rahiplerin ekserisi Hapsinas koyliilerin- 
dendir. Ba$ka Hapsinas asilh rahipler de vardir, bunlar 

da koyiin bitisigindeki Zibino manastinnda yasarlardi 

Bu manastirda, Mar §emun Ke§i§, rahip, diyakos, 

erkek biiyuk ve kiicuk, her simf insanlardan sokar, bun- 

dan ba^ka da koyde bir okul acar, bu okulda sosyal og- 

retimin yam sira din dersi, kilise kurallari ve namaz usu- 
lunu ogreten dersler goriilur. Bu okuldan cikan ogrenci- 

ler, egitimci ve ogret.ici seviyesine ula|mi§, ekserisi ru- 

hanilige atanmi§lardir. 

Mar §emun Zeyte, dordlincii kez Harandan Deyr-ul- 

umur manastirma donu§iinde, Manastir kutuphanesini 
degerlendirmek icin, eski ve yeni ahit kitaplann iki ce- 

§idini (basitini ve yetmi§ini). para ile kiymetli 
kitaplar yazdinr, bazilan bugune kadar Manastirda ve 

cevrede mevcutturlar. Yazarlari ise, me§hur hattat 
Kendribli Mar Daniyeldir. Yazilan kiymetli kitaplardan 

ikincisi de Urfali Mar Yakup tarafindan vazilan tarih 

kitabidir. 



Kiymetli hattat (Suryanca \azi) bmnenlerin ba§m- 

:1a gelen zatlar §unlardir: 
Oz ve ruhi kardes bulunan Mar Ye§u Samun ve Mar 

Hayo’dir. Bunlar ayni zamanda. asrin en meshur res- 

samlardan sayihr. ikamet yerleri ise, Mar Semunun ma- 
nam msrkezi Haran §ehrinin yakimndaki Kfertebno ko- 

yimde bulunan buyuk manastirdir. 
Mar Semun Zeyte'nin iyi meziyetlerini sayabilecek 

agiz yetersizdir. ismi, sohreti her tarafa yayilir, bilhas- 
>a fakirlere olan yardimi, kilise ve manastirm insaat ve 
marmaiarinda, okullar actirmasmda, bu okullarda yetis- 

urdigi rahipler, episkoposlar, hastalara ziyareti ve yar- 
dirmnda ve besere iyi eser birakmak icin said ettigi caba 

siniioizdir. 
Mar Semun, ihtivarlamr. cali§maz hale gelir, yonet- 

menligi felce ugramamasi icin yerine yegeni olan Mai 

Davud’i Harana tayin eder. Kendisi ise buyiik hediyeier- 
e Deyrulumur manastinna gelir yerle§ir, ozel odasmda 

istirahata cekilir. Manastirda tig yil uc ay bir istirahat 
.levresinden sonra, vefat zamaninm yakla§tigini ogre- 
air. Manastir sakinleriyle mesai arkadaslanni toplar. 

dualanni ahr, oda onlara dua okur. Dualan arasmda. 

aianastinn korunmasi, vakfiyesine ilgi gosterilmesi hak- 
kmda lahipleri tavsiye eder. Ve gecmiste ona kar§i ci- 
kanlar. emirlerine boyun egmevenler tutuklu ki§ileri de 

hepsini at' eder, manastirm dort yonii Hac ile kutladik- 
an sonra. aci bir iizuntu ile, Ey Allahim simdi ruhumu 

sana bagishyorum, der, ve gozlerini hayata kapar. Vefa- 
+ i Buyuk Pantikusti Pazanna tesadiif eden, Haziran ayi 

baslangici M. S. 734 vilmda oldu. 
Vefat haberi btitiin cevreyi kaplamisti. Her taraftan 

nanastira akm birbirini kovahyordu. Cenaze merasimi- 

ne sayisiz halk toplanir, bunlann basinda on iki Episko- 
los. tkin bin Rahip, Dort bin kesis ve Diyakos’dir. Cena- 



zesi oniinde yedi gun namaz kilmdiktan sonra, buyiik bir 
torenle Azizlerin mezarligi orta kismmdaki Mar §muil ve 

Mar §emun Mezarmda gomulur. Mezanna ho§ kokulu 

yagllrla, rengarenk gigeklerle, mum ve kandil me§alele- 

riyle donatilir. Haran ve gevrede bulunan hastalar me- 
zarina, cenazesine her ziyaret eden §ifa bulur. vefatin- 

dan sonra. Mezari muhtelif mucize yaratan bir ziyaret- 

gah halini alir. 
Butiin bunlardan sonra: Yegeni Mar Davut, Mer- 

humun vasiyetnamesini yerine getirmek igin, Manastir 

kutiiphanesine 180 cilt kitap verir. Bunlardan ba§ka, 

bir testi murun yagi, ayin takimlari, altindan, giimiis- 

ten ayin kes ve tepsileri, kilise perdeleri, marvahalar. 

ve daha baska kilise ve manastirlara ait kiymetli esya- 

lar. Bunlar ise Manastir vakfiyesine gegirilir. 

Mar §emun’e Tilmiz (Murid) olanlar, §unlardir: Ye¬ 

geni Davud, Mar Baseliyos, Mar Grigoriyos, Mar Zeke- 

riye, Mar Kurilos’dir bu ise Ayinverli Zekeriyenin kar- 

de§idir.) 

Telifleri: 

1 — Haran Episkoposu Kustantina yazdigi §iir. 

2 ■ Baska bir §iir, Allahin kainati yarattigi hak- 

kmda, 550 sayi ile Londra kiituphanesindedir. 

3 — Bu hayat biyografisinin yazan, Mar §emun 

Zeytenin yegeni Mar Davudun kardesi oglu Mar Eyup 

dir. 

Ba§ka bir kitabmda: “Ey karde§ler, Basibrinli Fat- 

rik kabilesine mensup Manastir Episkoposu Mar Yuhan- 

nanin karde§i oglu Rahip Gabriyel ruhuna dua okuvu- 

nuz. Cunku, bu biyografi kendisinin eseridir, bunlarla 

beraber, Mar §emun igin de yazilan bir namaz kitabidir. 

799 yilnda manastira getirilir. Sonucunda ise: Tashihleri 

de, 1916 yilmda yapildigi yazilidir. 
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ALTINC1 BOLUM 

ilgili bazi yerlerle hayat hikdyedeki 
bulunan rmihim konular 

1 Mar Semun Zeyte yegeni Mar Davud kardesi- 

nin ug cocugu vardi. Bunlann adlan §unlardir: Te- 
mataos, Mar Eyyup ve Mar iyar’dirlar. Bunlar Profesdr 

denecek kadar alinr, yazar ve hattatdiler. Suryani yaziyi 
da o asnn en zarif hattatlanndan ba§ yazar Kendiripli 

Mar Daniyel’in egitiminde ogrenmi§lerdir. 
2 Cevrede vuku bulan anarsi hareketlerden dola- 

J J 

yi, akrabalan ve kardesleri olan Mar Temataos, Hapsmas 
koyiinu terk ecler, Betamin Koyiindeki Deyrulumur ya- 

kini Mar Abhay manastmnda yerlesirler. 
3 Heytem kalesi veya Dimitrios kalesi: 
Biiyiik Kustantinos oglu Kustantin Diyarbakir be- 

denini onarmasi lizerine Persler, Rumlarm topraklarma 

giremez olur. Ancak Arap- cblunden gecmek suretiyle 
Rum topraklarma girer ve yagmaciliga devam ederler. 
Bunun lizerine Krai Kostantin Bas kumandanmi Dimit- 

j 

rivosa emir verir, Dimitriyosde Heytem kalesini in§a 
eder. M. S. 351. Bunun icin Dimitriyos kalesi adi verilir. 
Bu stratejik olan kale sayesinde, Perslerin Rum toprak¬ 
larma girmesi onlenir. 

4 - M. S. 684 yilmda bu kale ikinci kez Deyrulu¬ 
mur manastin Episkoposu tarafmdan 400 mimar ve 

amele gondermek suretiyle insa ettirilir, o zamanm sa- 
vas ve akmlanndan oylelikle korunabilmi§lerdir. 

5 Yine 751 yilmda Turabidin gevresi baskani Ru- 
mi tarafmdan vakilan bu kale, buttin evlerini yikar, ka- 
pilarmi yakar ve duzllik bir harabeye cevirir. 

6 M. S. 972 yilmda bu kale licuncii kez Ruman¬ 
ian Heytem tarafmdan insa edilir, ve adiyle Heytem ka¬ 
lesi dive adlandinlir. 



YEDINCI BOLUM 

Nuribeli Mar Atinos 

719-744-747 

Atinos, Turabidin cevresi Soruzbah koyune bagli 

Nunep koyiinde dogmustur. Ya§i dolunca Deyrulumur 

manastmna gelir yerlesir. Egitimini bitirir Rahip olur. 

Yatkinligi ile ilgisi sayesinde manastir yoneticiligine se- 
cilir. M. S. 744 yilinda da Turabidin gevresi Episkoposlu- 
guna atamr. Qevreyi tic yil bir sure yonettikten sonra ve- 

fat eder. (M. S. 747). 

SEKiZiNCi BOLUM 

Manastirda Yeti§en Ki§ileri?i 

Otuz Yil icindeki Ya§antilan 

1 — M. S. 7388 yilinda, Haran Episkoposu Mar To¬ 

ma vefat eder. Manastirda yeti§enlerdendir. 
2 — 755 yilindan Patrik Mar iyevennis vefat eder. 

Kralin emri uzerine Episkoposlar Rasulaynda toplamr. 
Deyr-ul-umur yeti§kinlerinden Haran Episkoposu Mai 

ishaki Patriklige takdis ederler. Ertesi yilda Akulada 
Kralin yaninda vefat eder, yerine yine manastirda egitim 

gormus Sendli Mar Athanasiyos takdis edilir. 11 Tem- 
muz 798 yilinda vefat eder, Tilbesim biti§inde in^a ettigi 

manastira gomulur. 
3 _ Ayni yil yani 758 de. Mar Diyonosiyos Haran 

Episkoposluguna atamr. Mar Diyonosiyos, manastirda 

yeti§mi§, egitim gormustiir. 
4 — 762 yilinda Halife Abdullah, Patrik Gevergiyi 

Bagdatta tutuklar, yerine Deyr-ul-umur da yeti§enlerdei 
Dara Episkoposu Davud'u zorla takdis ettirir ve atar. 769 

da da vefat eder. 



DOKUZUNCU BOLUM 

Turabidin Episkoposu Mar Gevergi 
(M.S. 769-777) 

Eununla ilgili yaziyi. Mar Gabriyel’in biayuk mabe- 

dindeki dikili ta§mda g6rulmu§tur, sdyledir. “Aymvertli 

Zekeriye taarfmdan Yunani yil 1080. M. S. 769 yilinda 
Betdebe koyunde (Daskan). ihtiyarlaninca enistesinin 

Krifesi olan Faliyeli Esaya’ya rica eder, E§aya ricasi iize- 
: ine buyuk bir caba gosterir. Manastir sakinleriyle bera- 

ber getirerek yerinde yerlestirirler. M. S. 777 yilmda Epis- 
koposumuz Mar Gevergi zamamna rastlar. bu ise kendi 
mahndan gucii kadar yarclim etti”, diye Aymvertli Ku¬ 

riles tarafmdan yazilmistir. 

ONUNCU BOLUM 

Kolera hastaligi He Mar GabriyeVin 

Cenazesinin cikanlmasi hakkinda 

C MS: 798 ) 

Mar Gabriyel’in vefatmdan 130 yil sonra yani M. S. 
793 yilinda manastir ve butiin gevreyi Kolera hastaligi 
kaplannstir. Bir giinde otuz rahibin bldugli soylenir. Ma¬ 
nastir sakinleri aci durumunu gorunce korkar, Azizlerin 
mezarligma gider, Mar Gabriyel’in cenazesini 130 yil son¬ 
ra mezardan gikararak, manastinn buyiik mabedinin 

kuzey kesiminde yerlestirilir, Episkoposluk asasi elinde 
ciuvara dayadilar, sanki hayatta imis gibi, hie bir bu- 
rusma, bozulma izine bile raslanmaz. Rahipler butun ge- 
ecyi huzurunda aglamak ve yalvarmakla gecirir, ve val- 
.armalarmda soyle derler: “Ev Aziz Mar Gabriyel. iyi 
islemlerinde begendirdigin Allahtan bizim icin iste, ta ki 
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ON BIRiNCi BOLUM 

Kartminli ve Manastir Basket in 

Yazar Mansur 
(M.S.Slf) ) 

Basibrm asilli ke*is Marzuk oglu Mansur. Basibi'in 

koyunde dogdu. Deyr-ul-umur manastinnda egitim gcr- 

mtis, yetiskin ve fazilet sahibi clunca Rahipligi kabul 
odor. Da ha sonra manastir vonetrnenligine atanan Mar- 

auk, Meshur yazar. belig konusmaslyle cagm basta geler. 

kisilcrindendi. M. S. 319 yilinda, Yillik bir muhtasar ta- 
i Hi adlyle bir tarih kitabi yazar. Bu kitap Hazreti M 

rib ten ogiine kadar bir zamamn olaylarmi icine ahyorhc 

1-) bolumden ibaret clan bu kitakta, Devr-ul-umur ve 

bu aca al'eti bizden gecirsiu”, derler. Sabali olur, cenaze 

yerinden kalktigmi ve hayatta bulundugu zamamnda ki- 
lisede durdugu yerde avakta durdugunu goriirler. Ra- 

hipier oniinde diz coker, onu selamlarlar O andan itiba- 
ren o aci alet, gerek manastirdan ve gerekse cevreden 

yok olmus olur. Hasta olanlar ise- Mar Gabriyel cena- 

zesine yakla§ir, ondan bereket aldiktan sonra sifa bulur. 

Baska aci olaylardan kurtulmak icinde, Mar Gabriyelin 
cenazesinden bereket icin az olsa dahi bir parca alir bii 

sandik icinde koymayi dustmen rahipler, bir turlii cesa- 

ret edemezler. Aralanndan biri, genel menfaat icin ole- 

cegimi bilsem yine yapanm der. Cenazeye yanasir, Mar 

Gabriyekin sag kolunu keser, bu olay, Agustos ayinin 
31 inde sail giintine rastlar. O anda Rahip oliir. Rahipler 

beraber dua yaparlar, Allahtan yalvarirlar. Allah dua ve 

yalvarmalarini kabul eder. Olen rahip dirilir, cenazeyi 
tekrar mezarma gomerler. Kesilen kol ise, Altin kaplama- 

li bir kutu icinde korlar. Duasi bizimle olsun. 
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Turabidin cevresiyle ilgili bazi olaylar da icinde var- 

chr. Bu olaylann baska bir kitapta kayitlarina rastlan- 

mami§tir. Rahmetli Patrik Afram Rahip bulundugu si- 

:ada bu kitabi Basibrin koyunde 1911 yilinda gorur, Ke- 
cjis Sabo tarafindan latinceye uygulanarak, 1919 yilinda 

Pariste basilir. 

ON IKiNCI BOLUM 

Deyrulumur manastinnda yeti§en Episkoposlar, 

( M-5 849-1089 kadar ) 

Manastirm buyuk mabet’in kuzey kapismm di§ kis- 

mmcla buyuk bir tas levhasi uzerine menku§ isimlere 

rastlanmistir, soyledir : 
1 - Haranli Kifa 
2 — Hahli Haskiyel 
3 — Haniminli Samuil 

4 — Haskiyel 
5 — Yuhanna 
6 — Sevire 
7 — ignatiyos 
8 — Sevire 
9 — Habib 

10 — Kartminli Ye§u 
11 — Basibrinli Yusuf 
12 Zekke (Kom Bhiryono) 
13 — Basibrinli Laazar, 
Ayrica da 894 ile 1089 yillari arasinda Deyr-ul-umur’- 

u yoneten Episkoposlar §unlardir. 
1 — Turabidin Episkoposu Serkis, Patrik Kurya- 

kos tarafindan takdis edildi. M. S. 807. 
2 — Kifa (Nanos) Deyr-ul-umurda yeti§mi§, Pat¬ 

rik Diyonnosiyos Tilmihn tarafindan Turabidin Episko- 



posluguna atanir. (842) Bu zat 50 yillik bir Episkoposluk 
vonetmenliginden sonra 892 yilmda vefat eder. 

3 — Hah koyiinden Birinci Haskiyel: Turabidin 

Episkoposluguna, Patrik Kuryakos tarafindan atanir, 818 

yilmda Raka kongresinde bulunur, 842 yilina kadar ha- 

yatta kalir. 
4 — ikinci Samuil, Manimin koyiinden ve Deyr-ul- 

umur yeti§kinlerindendir. Turabidin Episkoposlugunda 

bulunmu§tur. 914-927. 
5 — ikinci Haskiyel: Hah koyundendir. Turabidin 

Episkoposudur, M. S. 892-904. 
6 — Ugunucii Yuhanna: Manastirda egitim gor- 

mii§, Turabidin episkoposudur, 904-914. 
7 — ikinci iyevennis: Manastir egitimli, Turabidin 

Episkoposu, 927-937 Adi. Keferze koyii kilisesinde ge- 

cer, 934-935. 
8 — Aho: Turabidin Episkoposudur. Keferzi kilise- 

sindeki yaziya gore.) 
9 — Habib: Manim koyunde dogar, Manastirda egi¬ 

tim gorur. 937-952. 
10 — ignatiyos: Turabidin Episkoposudur. 952-962. 

11 — Sevire: Turabidin Episkoposudur. 962-967. 

12 •— iyevennis i$o: Kartmin koyiindendir. Turabi¬ 

din Episkoposudur. 967-993. 
13 — Yusuf: Basribrinde dogmadir. Manastir egi- 

timcilerindendir. Turabidin Episkoposudur. 993-998. 

14 — Dorduncii Yuhanna: Basibrinli olup, manastir¬ 

da yeti§mi§, Turabidin Episkoposluguna 998 yilmda 

atanmi§, 37 yillik bir Episkoposluk yonetmenliginden 

sonra 1035 yilmda vefat eder, Meshur Istrengeli yazisi 
• 

hattatidir. Yiiz yillik bir duraklama devri kayit eden Ist¬ 

rengeli Siiryani el yazismi yeniden karde§inin gocukla- 

n olan, AmanuiL Petros ve Hayo’ya yeniden ogretir. Qok 

sayida kitap yazarlar. Bazilan bugiine kadar mevcut- 



turlar. Bazilanna gore, yazcligi ve yazdirdigi kitapiar- 
la Manastmn kutiiphanesini degerlendirdigini yazmak- 

tadirlar. Bu kitaplar, incil, Tarih, Tefsir, ve Kanun ki- 
taplaridir. Bu sirada cla Manastinn kiituphane miidur- 

iugtinu, dirayetli faziletli, ve mahir yazar Kesis Rahip 

Basribrinli Mar Sleymun idi, 1049. 
15 iyevennis Zekke: Turabidin Episkoposu. Abi: 

manastinni yonetmis halk arasmda ikilik yaratmistir. 

16 Grigoriyos Laazar: Basribrinlidir. Manastirca 
egitim gormu§tur. 1047-1088. Bu sirada Turabidin cev- 

resi ikiye bblunur, makarni Hah kbyii oimak uzere Tura¬ 

bidin Episkoposluguna Laazar atanir. 
17 Baseliyos Semli: Manimin kdyiinde dogclu. 

Turabidin Episkoposluguna atandi. Episkoposlann adini 
Tas levhada yazan zattir 1089. Zamanmda Persler, Ma- 

nastiri buyiik bir yagmaya tutarlar, 1100 yilmda Tu 
rabidin cevresi harabeye doner, sakinleri kacar. Capul- 
cular ise, manastinn buyiik mabedinde 14 giin bir sure 

kalirlar. Baseliyos Semli ise. Heytem kalesine kacar 
oroda kaldigi miiddet icinde, Devr-ul-umur “Sfer have’’ 
kitabmi veniden ele alir. veniletir. M. S. 1088-1105. 

ON UCUNCU BOLUM 

Patrik Teoclosiycs Rumanos 

(M-S S96 ) 

Tekritte clogmus, Deyr-ul-umur’da yonetim gormiis. 
rahip olmu§, 887 yilmda da Antakya patrikligine tak- 
dis oilman Rumanos, 32 Metropolitligine ve Episkopos¬ 
luguna atanmasindan sonra vefat eeder, 896. 

Siiryanicesi gticlu olan Patrik, Yunancayi da bilir. 
Tababette de tin salnnsti. Yazdigi dort kitabi vardir. 

(1) Kiitiik kitabi. 



1 Genis bir tefsirdir. Irethavos’a hasir olunan 

bu kitap, Kuros Episkoposu Laazann arzusu uzerine 

yazmistir. Birinci ve ikinci siirini Diyarbakirda, Uciin- 

ciisu ise Samisatta tefsir etmistir. 

2 Gevergise yazip gonderdigi risale. icinde filo- 

zoflarm rumuzlu hikmeti yazi proplamlarini cozer. Yu- 

nancadan Siiryaniceye cevirir, adetleri ise 112 dir. 

3 Tababetle ilgili kitap: Sait Catliki Abulfarac 

tarafindan cok begenilen bir kitaptir Vatikan kutiipha- 

nesinde bulunan bir niishadan baska niishalanna rast- 

lanmamistir. 

4 Patriklik Mesaji : Buyiik oruc hakkinda bir 

risaledir. Arapca ile yazilmisma rastlanmistir. 

ON DORDUNCU BOLUM 

Turabdinli Yuhcinna 

C 998-1035 ) 

Basibrinde dogmu§, Deyr-ul-umurda yeti§mi§, ra- 

hip olmu§ olan Yuhanna’yi, Zeka ve gayretini goren 

cevre halki, Turabidin Episkoposluguna segerler, 998 yi- 

linda bu odeve atanir, 37 yil Episkoposlukta yonettikten 

sonra 1035 de vefat eder. 
Istrengeli yazismin cok mahir bir hattati idi. Kar- 

desi ogullanna da bu yaziyi ogreten Yuhanna, Manastn 

kiitiiphanesine gok sayida kiymetli muhtelif kitaplar bi- 

rakir. Bu sirada ve ondan sonra da Manastir kutlipha- 

ne mudurlugiine de Mahir hattat Basibtinli Mar ple¬ 

num deruhte ediyordu 1040. 



XiTABlN UQUNCU YARISI 

ArUk ogullanndcin bct§lar, Timurliana kciclcir surer 

( M.$ 1396) 

Sekiz bbluniden ibarettir. 

BIRiNCi BOLUM 

Turabidin Metropolicli Sobo 

Bu devrede ilk bilinen kisilerden biri Sobodir. Deyr- 
ul-umur'da egitim gormtis Turabidin cevre Metrepolit- 

ligine atanmistir. Bilinmiyen bir sebepten dolayi 1155 yi- 

hnda Mar Barsom Manastirmda toplanan kongre kara- 

riyle, Turabidin Metrepolitliginden af edilir, yerine Mes- 

hur yazar, bilgin Andraos oglu Mar Yuhanna atanir. Bu 
aiamanm onun muvafakakiyle oldugu muhtemeldir. 

iKlNCi BOLUM 

Endravos oglu Mar Yuhanna 
C 1155-1156) 

ilgin ve kiymetli bir yazar olan Mar Yuhanna, Ra- 

ban gevresine bagli Ferezmende dogmustur. Siiiyanice 
ve Ermeniceyi cok iyi okur yazardi. Rahip kahinlige tak- 
dis olunan Yuhanna 6 nci Athanasiyosun maiyetine ge- 

cer, daha sonra Menbec Episkoposluguna takdis olunur, 
1124. Bir sure Patrik maiyetinde cali^ir, sonra Kersene- 
ye gider. Otuz sene sure ile bulundugu yerlerde ihlasla 
calisir. Sonra 1155 yilmda Mar Barsom manastirmda 
toplanan kongrenin karariyle Turabidin Episkoposlugu- 



na atanir. Bir yil sonra, Midyatta vefat eder. Midyatta- 
ki buyiik Mar Ahisnoyo kilisesinin kuzey yoniine gomu- 

lur. 
Tetkik ettigimiz Suryanice eserleri §unlardir : 
1 12 vezin iizerinde bir siir, 550 babtan ibaret 

olan bu siir, 70 sahifedir. 1155 yilinda Bahkode bulunan 

Rah ip Mihail’e yollar. 
2 isaretli §iir, Besinci vezinde misralanmi^ bes 

yapraktan ibarettir. Yine Mar Mihaile gonderir. 
3 - ilahiye (Heblen moran) makamiyle duzenlen- 

mis, 127 babma raslanmistir. Cenaze namazi kitabma 

Have edilmistir. 
4 Kum Pavlos makamiyle diizenli bir tertiple. 

5 Kayip olan bir kitap, Mardin Metropolidi ta- 

ral'indan arastirilir, bulunup onanir, muhteviyesi ise, 

“insanlarm tecriibeve girmelerinde Allaahin arzusu yok- 
1/ Cv 

tur” hakkmdadir. 
6 — Ermenilerin alimleri tarafmdan, bazi orf ve 

adetlerimizde bizi ikaz edecek seklindeki yazilanna kar- 

§i Risale. 
7 - Ermenilerin, Jatliki 2. ci Karikur’in masaji 

Errneniceden Suryaniceye terciimesi. 
8 Ermenice yazdigi Siir, Bununla Ermenilerin 

3. cii Krikkor tarafmdan ileri siirulen bazi kilise kural- 

larina karsi, yazdigi siirdir. 

UQUNCU BOLUM 

Deyr-ul-umur sakinleri tarafmdan Basibrin halkv 

na veresiye verdikleri bir batman altin olayi : 1167 

1197 yilinda, Basibrin’in ikiyiiz hanesi Suryani, yiiz 

hanesi de Miislumani arasinda gecimsizlik olur. Bu ge- 

cimsizlige son vermek icin soyle bir baglantiya vanlir. 
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“Suryanilerin koydeki gayrimenkulleri 20 Batman Al- 
tin bir degere, Musliimanlarin ise on Batman altin bir 

deger koyulur, hangi taraf bu miktan oderse, diger ta- 
raf koyu terk edip gider. Bu teklifi de, Basibrin ileri ge- 

lenlerden, Sobo oglu Toma, Rahip §amun, Rahip Abdul- 
mesih ve Ebulfarac yaparlar. Miisliimanlar, bu teklifi 
uygun gortirler. On Batman altini almaya ve koyu terk 

etmeye razi olurlar. Aralannda senet, mukavelename 
yazilir, bir daha koye donmiyeceklerine dair yemin icer- 
ler. Suryaniler, arala rmdan altini toplarlar, noksan ka- 
lan bir Batman altini da ilerde manastira iiziim pek- 
mez kar§iligmi vermek iizere manastirdan bore alirlar 
On Batman altm mtislumanlara verilir, muslumanlar 

da koyu terk eder, cole giderler. Fakat gol koyleri bun- 
lan barmdirmaz, kendilerine bannma yeri aramakta 
mesgul olsunlar. Diger tarafta, ilerde donup yerlesmek 
icin siiphe edilen istir harabesini Suryanilerin onderi To- 
ma’nin oglu Rahip §emun in§a etmeye kalkar, babasin- 
dan yiiz yuk kirec ile yuz aile alir, istirde gider insa eder. 
ve yiiz alileyi de orada ikamet ettirir. Musliimanlarin 
yollanmislari istir harabesine gelir, tetkik eder, fakat o- 
rada insa edildigi ve yiiz aile kadar bir halk toplulugu 

tarafmdan i§gal edildigini gorurler. Oradan da bannma 
imkam bulamayinca Sam cevresine gog ederek orada ba- 
rmirlar. 

DORDUNCU BOLUM 

Basibrinli Mar Filiksinos Kavvie 
Deyr-ul-umur Metropolicli 

C 1169 ) 

Basibrin Muhtan GafaTin ogludur. Basibrinde dog- 

du. Deyr-ul-umur’de yonetildi. Filiksinos adiyle Metro- 



politlige atadi. 1169 yillarmda bulundugunu, ele gegen 

vesikalarla sabittir. Bir kitapta §oyle bir yazi bulunur: 

“1169 tarihinde bu kitap ile beraber 17 kitap daha kap- 

landmlir, bu kitaplar ise, Emanuile ait Deyr-ul-umur ma- 

nastiri Episkoposu Mar Yuhannanin karde§i oglu aslen 

Basibrinli olup Naciz Gabriyel ve karde§imiz Kefersal- 

tali Rahip Musa tarafindan onarilmi§tir. Bu aci ve ka- 

ranlik zamanindaki manastirm yonetici ve yazarlardan 

bo§andigi bir devirdir. Biitim kiymetli kitaplari kayib 

olmu§, ancak yipranmi§ az bir kismma raslanmi§tn. 

Onun icin ele aldik yenilenmesi cihetine gittik. Allahin 

inayeti ve gucii ile muvaffak olduk. Yalniz eski giizel 
ve motiflerine donmedikleri icin uziilduk diye yazilir 

kitabeyi de, Basibrinli Deyr-ul-umur manastin Episko- 

nosu Mar Filiksinos icin dua edin” vazisiyle sonuclanir”. 
JL 

BESiNCi BOLUM 

iyevennis, Sobo, Hamis, Baseliyos, 

ve Turabdinin Patriki Men' ignatiyos Hav^eb 

( 1190-1296 ) 

Mar iyevennis, Turabdin Metropolididir. 1190 yi- 

imda vela etmistir. iyi islemli, guzel bir yoneticidir. 

2 - Sobo, Turabdin Metropolitligini yonetmis 14. 

cti Yuhannanin Patriklik seciminde bulunmustur. 1208. 

3 Hamis: Turabdin metropolitligine atannn^, 

1222 yilinda, Kilisede sayili metropolitlarindandir. Mar 

ignatiyos Davud’m patrikliginde caba harcamistir. 

4 Baseliyos: Basibrinlidir. Deyr-ul-umur manas- 

i inn da yetismi^tir. Burada Rahiplige girer daha sonra 

Turabidin Metropolitligine atamr. 1249 ve 1254 yilinda 

vefat etmistir. 



Say ill yazarlardan olan Baseliyos, hissey kitabina 

raslanmistir. 

a) Meryemin Elisabete olan ziyaretiyle ilgili. 

b) Mary email m Medih giinune ait hisaydir. ikisi 

de ince anlamda yazilnn§tir. 

5 ignatiyos Havseb: Maare koyii asillidir. Deyr- 
ul-umur manastin Metropolitligine gecti. Yusuf Bin Va- 

hip, patrikligi secimine giren sunneto iiyelerindendir. 
1293 yilinda Basibrindeki Mar izozoil kilisesi insaasmda 
caba harcayan Patrik, Keferzi koyii kilisesinden azizlere 
ait organlardan getirerek Kiliseyi degerlendirir.' 

ALT1NC1 BOLUM 

Tatarlann Mcinastira olan akini 

( 1296 ) 

M. S. 129G yilinda Tatarlar Deyr-ul-umur manasti- 
nni isgal ederek. odalarmi yakarlar, yikarlar. Mihrab- 
ta bulunan cok kiymetli motifli kordonu ile bagli bu- 
lunan altm ve giimiisten kandilleri ile mihrabm giiney 

kismindakilerle diger kiymetli esyayi yagma ederler. Ra- 
hipler ise korkudan birakir Mardin cevresine kacarlar. 

Heykelm kapismi da tas ve kirec ile kapatirlar, bu sekilde 
manastir bosanir, dort aylik bir siire sakinlerden bo.^ 

kalir. Capulcular doner, Meryema ana kilisesine de gi- 
rerler, biiyiik mihrabim yikmak isterken, bir arslan 

gdruniir onlara saldirir. elbiselerini yirtar. Bu durum 
karsismda tazla dayanamiyarak. kacarlar. Sonra Manas- 
tinn Metropoliti ile rahipler gelir, biiyiik mabedi acar. 
amnastira verlesir. 



YEDINC1 BOLUM 

Gaburo oglu Barsavm ve Bar Sifro oglu Yulianna 

Gaburo oglu metropolit Barsavm'in ispatliyacagina 

dair bir tarihine rastlanmami§sa da 14. cii asnn baslan- 

gicmda oldugu rivayet edilir. 
2 Basibrinli Mar Yuhanna iso dbet Sufro: Bazi- 

lan Basibrindeki Mar izzozoil’in kilisesini onardigini, vt 

Keferezdeki kiliseden kadislere ait bir organ getirdigi. 
ve kilisenin de kardesi Behnemin cocuklarina hibe etti- 

gi olayini kendine mal ediyorlar. Ayni zamanda 1333 yi- 

linda ismail’in patriklik seciminde bulunmmustur. Zira 

o sirada Patrik ismail ile Patrik Sbbo Salahli, arasinda 

gecimsizlik has gostermisti. Onlari banstirmasmda gay- 

ret sarfetmistir. 1364. Sonra 1394 yilinda Duman icinde 

bogulmak suretivie sehit diiser. 

SEKIZINCi BOLUM 

Timurlwn'in akim, Rahiplerin Bersike magarasnula 

cluman icinde bogulmasi 

C 1394 ) 

Bazilanna gore 1394, bazisina gore de 1396 yilinda 

Timurhan Deyr-el-umar’a akin eder, yakip yikar. Ve du¬ 

man icinde manastirm 500 sakinini de bogar, bunlann 

arasinda Metropolit ve kirk rahip de vardir. Bunlar Ti- 
murhan’m korkusundan Bersike magarasinda saklanir. 

Timurhan farkma varir, onlari dumunla bogai... 

Bogulan Ruhanilerin adlari soyledir: 
Manastirm Metropolit! Yuhanna Sobo. Bati koyun- 

den Rahip Barsom ve Rahip Elisoh. Keferbeli rahip Ha- 

run. Rahip Musa Hesterekli. Fafli Rahip Yakup ve Ibia 



him. Rahip Gevergis Kefer§ima, Yusuf, Gebnyel, Aday. 

iso, Yakup, Laazaiv Mehdi, Kavme, §muil, Ahrun, Yu¬ 
lianna Sabo, Saliba, Aziz, Binyemin, Thedoros, Aday, ve 

Basibrinli Rahip Uo ve Adaydirlar. 
Koyiin Rahip Mansur, Zercelli Rahip Tuma, Hindil- 

li Rahip Barsovm, Midyatli Rahip Samun, Arnasli Rahip 

iso ve Gebriyel. Daniyel ve Barsom Keferzeli Hahli Ra¬ 
hip Laazar, Mizizah koyunden Rahip Barsom. Zeriz ko- 

yunden, Musa, Saliba Man yoheb?. Haziniye koyunden, 
Ke§i§ Yusuf, Samun ve Serkisve Basibrin koyu kutuk 

defterinden adlanm ogrendigimiz, §luymun, Hananya 

Ebulhasan’dirlar. 
2 Rahip Barsavma (Madibroyo) Mar Gabriyel 

Manastinn rahiplerinden olup Fafi koyundendir. Cok 
kiymetli kitaplar yazmi§tir. O kadar dikkati ceken ki- 
taplardirki, cok uzaklardan egitimci kinder, bunlan gor- 

meye gelirlerdi. Bu dahi Manastir Metropolidi ve bera- 

berindeki kirk Rahiple beraber dumanda bogulmustur. 

Bogulanlar da Manastirda gomulmiistur. 



K1TAB1N DORDUNCt7 YAR1S1 

1396 dan 1971 yilina kadar 

25 Bolumden ibarettir. 

BiRINCi BOLUM 

Mar Gebriyel'in cenazesinin cahm§i hakkinda 

Bu olay Manastir rahiplerinin onayindan gegerek, 

Basibrin kiituk kitabinda goriindugu §ekilde burada ge- 

girmegi uygun bulduk, §oyle ki: 
Yeni kaleli ve manastirda ya§iyan Rahiplerden on 

ki§i, Mar Gebriyel’in cenazesi iginde bulunan mezari a- 

garlar. Mar Gebriyel’in cenazesini gikarirlar, olumunden 

epey zaman gegtigi halde, cenazede herhangi bir bozul- 

ma izine rastlanamaz. iz goriilen yerler ise, sakal, kol ve 

ayak derisinde hafif bir buru§ukluktur. 
Rahipler, ustiindeki giyimi cikarip cenazeyi alir, ge- 

ce manastm terk ederler. Allah bunlara gazaba gelir, ca- 

pulcularm akinina carptirir. Bunlardan bir ke§i§ rahi- 

bi oldiirurler. Diger rahipler ise. cenaze ile vurulan ar- 

kadaslarimn cenazesini birakmak suretiyle kacarlar. Bu 

olayi Kartminli kbyliiler i§itir i§itmez, 47 ke§i§ rahip ola- 
rak bir kafile halinde Deyr-ul-umur manastirina geldik. 

Mar Gabriel ile vurulan rahib’in cenazelerini aldik, Mar 

Gabriel cenazesini ozel mezannda, diger cenazeyi ise, 
mabete gomduk, dive yazilmi^tir, bundan sonra vazi ek- 

siktir. 



1K1NCI BOLUM 

Aymvertli Hanuk, Kuryakos, Filiksinos Kavme 
( 1454 - 1413 ) 

1 Manastir Metropoiidi Ayinverli Hanuk: Ayinveri 

koyunde dogdu. Deyr-ul-umum manastirinda yoneldi. 

ilim ve faziletiyle bilinen Hanuk Manastir Metropolitli- 

o-ine atandi. Vefat tarihine rastlanmamakla beraber. 
o 

1413 tarihleri arasinda mevcut oldugu kaydina raslan- 

mistir. 
Bundan sonra, Basibrinli Toma familyesine 

mens up manastir metropoliti Kuryakos gecer. 1422 yi- 

lmda vefat eder. 
3 Filiksinos Kavme: Basibrin koyu reisi Gafi’m 

ogludur. Guzel idaresb ilmi, ve fazileti yuzunden Manas¬ 

tir Metropolitligine takdis olunur, 1433, sonra Hah ko¬ 
yu cevre metropolitliginide deruhte eder. Dokuz yil bir 
sure ile bu iki cevre metropolitliklerini yonettikten sonra. 

1364 yilmda Patrik ismail ile Salahli Patrik Sobo ara¬ 
sinda vuku bulan ikilikten dolayi Turabidin Patrikligi na- 
miyle Patriklik ihdas olur. 1495 yilmda yeniden bu 
Patriklikler birlesir, daha sonra bir daha boliintir, neti- 
ce Turabidin Patrikligine atanan Filiksinos ile birlikte 

yeniden patriklik birlige kavusur. 
Patrik Filiksinos Kavme: Mahir bir yazardi. Gave: 

uzun bir ayin kitabi ile bir Hissey kitabmi yazmistir. 

UCUNCU BOLUM 

Bu Asircla Deyr-ul-iimur’cla yetisen ineshur ycizarlarclan 
Hiclilli, Menirninli, Sobto oglu ve Basibrinli 

( 1492 clen 1454 ) 

1 Hidilh: Bertilli asilli olup, Habbukigilerden Yu¬ 
lianna oglu Behnamdir. o 

m 



Betzebdey cevresine bag’ll Hidil koyunde dogdu. 

Deyr-ul-umur manastirinda biiyur, ogrenir, ilim ve fa- 

zilet sahibr olur. Ke§is atanir, daha sonra 1404 yilmda 

Baseliyos adi altinda Dogu Catlikligine, 24 Temniuz 1412 

yilmda da Patriklige takdis olunur. Zeka ve iyi yonet- 

menligi ile cevre Suryanillerini birlestiren Patrik, aym 

yilin 10 Aralik ayinda vefat eder. 
Mumaileyh, bilgin ve me§hur yazardir. Asnnin bas- 

ia gelen bilginlerinden sayilir. Telifleri de sunlardir: 

Uc adet hisay kitabi vardir. Mesihin Heykele girisi, 

Meryemana’nin Ekim Bayrami, Biiyuk Oruca ait uc 

adet, dort adet de, aziz sehitlerden, Osyo, Abay ve Bet 

sohde ve Sobo’ye ait hisaylerdir. 
2 Mar Daniyele ait tefsirler secer. kendi yazdigi 

mazamir kitabina ekler. 1425. 
3 Bir baska avin kitabi ile bir Hisay ekler. 1405 

J I %s 

yilmda. 
4 - Onbir kaside tanzim eder, besi seruc nnsrasina 

diizer, bunlar ise azizlerden Behnam, Bosus, Sobo, Soh- 

do, ve Tobe ile ilgili. tic seregen, biri Mesih’in Elemi ikin- 

cisi, Meryemana’nm Medhiyesi, ucunciisu ise, Tobe ile 

ilgilidir. 
3 Manimli Barsom oglu Garip: Deyr-ul-umum 

yetiskinlerindendir. Manastirda. rahiplige girer. 1470 yi- 

lmda da kesis rahiplige takdis olunan Rahip Garip, yaz¬ 

digi telifleri arasmda Kefertut ve Habur Episkoposu 

Mar Barsom bayramiyle ilgili bir takim kitabi vardir. 

1470 yilma kadar hayatta oldugu rastlanmistir. Oliim 

tarihine rastlanmami§tir. 
4 Sobto oglu Aziz: Mardin cevresindeki Basile ko- 

yiinde dogdu. Manastirda egitimini bitirir, Rahip kesis 

olur, sonra Han cevresi Episkoposluguna, 1461 ise Tura- 

bidin patrikligine takdis olunur. 1481 yilmda da vefat 

eder. 



Yazdigi kitaplar ise, 46 sahifeden ibaret (Suloko 

Hunonoye) adli bir kitap. Aym Hakkmda Resale, Haki- 

Ki Yol ad 11 bir kitap. Gecici Alem hakkmda iki adet sby- 

3evdir. 

5 Yulianna oglu rahip Melke Sako: Basibrin kc- 

viinde dogdu. lVIanastirda yetisir, ogrenir, rahip olur. Sur- 

vaniceyi cok iyi bir §ekilde kavramis, 5 yapraktan ibaret 
Meryemana ile ilgili kaside yazmi§, ikinci bir kaside ise, 
Meryemana’nm betuliyetine karsi koyanlar hakkmda. 

Beyaz hafta. namaz kitabi kitabi, bazi hisayler, bayram 

idrenlerinin kitabma bazi eklerde yapnustir. 1490 yilm- 

:1a da vefat etti. 

6 Basibrinli Kesis Esaya oglu Rahip iso: Evinde 

yeti§mi§, babasi tarafmdan suryaniceyi belig bir sekilde 
jgrenmis, daha sonra evini terk edip manastira gider 

orada rahip olur. Daha sonra Ke$is Rahip olur, buylik 

air isim ve ilimde sohret kazamr. 1492 de vefat eder. 

Yeni yapilan manastirin sur !<ismi 



Telitleri: Turabidin kiliselerinde okunan 40 adet 

hisay kitabi, bu hisaylar ise: Altun Cuma, Meryemana’- 

nm vefati, Mar Filiksinos, Ahrun, Birbara Semun Zeyte, 

§alita, Aho, Mecdleniye Meryem. §emun. Kavrne Misir 

lilar, ibrahim, Daniyel Melke, Dimet, Aday, Serkis Ba- 

kos ve Yoreth, azizlerin hayatlarini icine alan hisaylar- 

dir. Bunlardan ba§ka, Mar Dodo igin hususi bir namaz 

takimi, yine Mar Dodo hakkmda uzun bir kaside, (53 sa- 

hifeden ibarettir), Mar Afram makammda, kendini agit- 

mak kabilinde bir kaside. Kiyam pazarlanna ait 24 takim 

namaz kitabi. Daha baska yazilarla, hattathgim ispatla- 

yici giizel levhalarla yazili kitabelerdir. 

DORDUNCU BOLUM 

Deyr-ul-uviur Metropolidi Basibrinli Yukanna Gevergis 
( 1446 --- 1495 ) 

Gevergis Basibrinde dogdu. evvela koy okulunda 

okumus, sonra evini terk edip manastira gider. Tahsilini 

bitirir, rahip olur. 1446 yilinda Turabidin Patriki Kavme 

tarafindan Yuhanna adim aimak uzere Manastir Metro- 

politligine atamr. Fakat Patrik Behnam tarafindan Dey- 
rulzafarana cagnlan iki metropolidi ban§tinr ve Turabi¬ 

din cevresini huzura kavusturur. 1471 yilinda ise, Savui 

Metropolitligine atanan Rahip Yuhannanin takdis tdre- 

ninde bulunmustur. iki kez Kudiis’e gidip ziyaret eden 
Yuhanna, Birincisinde 1452 de beraberinde Rahip i§o. 

ile yegenleri, Rahip Gevergis ile Rahip Bulusta de vardi. 

ikincisinde ziyareti ise, 1490 yilinda yapar, berabe¬ 

rinde tilmizi Rahip istefanos bulunur. Meryemana kili- 

sesi bitisigindek'i arsayi bir mtisluman ki§iden 200 al- 

tma satin alir, kilise vakfiyesine hibe eder. Sonra icinde 
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dort oda mustemiliyatlariyle beraber insa edilir. Aynca 
kendi malmdan Deyrulumur manastinna giimusten bu- 

ytik ve cok motifli bir Hac hibe eder. 

Catlik Nuhun Patriklige atamasi hususunda en cok • 

-aba harcayan kendisi olmu§tur. Hisinkeyf Emiri Kasim 
beye de bu patriklik atamasini onaylatan da kendisidir, 

1493 yilinda Nuh Patriklige atanmca, Deyrulzafaranda 

viiksek Sansinot’u toplar. Cevrelerin yonetilecegi hakkm- 
daki nizamnameyi beraber kararla§tirilir. Bu meyanda 

Sunatonin bir uyeligini de deruhte eden Mar Yuhannana 
hastalanir, hastaligmdan 20 gun sonra vefat eder. Pat- 

rik ve siinato uyeleri tarafmdan btiyiik bir tazizle Mardin 
ve Turabidin cevre ruhani ve halki istirakiyle Manastirm 

azizlere ait mezarligma gomulur. 1495. 

Teliileri coktur. 1492 yilinda dokuz yazarm ayin 

kitaplan ile vine 14. uncii asirda yedi yazar tarafmdan 
yazilan ayin kitaplarim toplar, derler, itinali bir sekilde 

kitap halinde baglar. 

BE§INCi BOLU1VI 

Basibrinli isteyfan 
( 1496 1502 ) 

Basibrinde dogclu. Deyr-ul-umurda yonetildi. Mar 
Yulianna Gevergis yonetmenliginde yetisen istefan, Ku¬ 
dus ziyaretinde 1490 da refakat eder. 1495 de de Devrul- 
zafaranada gider. Turabidin Metropolitinin vefati iize- 

rine Turabidine gelen Patrik Nuh, cevre ruhanileriyle 
halktan ileri gelenlerini cagmr, oy birligiyle Metropoli- 
tik icin tic ay aday secerler. isimleri hirer kagida yazar, 

kagitlari da ayin mihrabma kor, saf bir adamin cektigi 
kura neticesinde Basibrinli Rahip istayfan ismi cikar. 

•b 



Mumaileyh vefat eden Metropolit Gevergisin tilmizidir. 

Ocak ayina tesaduf eden ilk pazannda 1496 yilinda Hey- 
tem kalesindeki kilisede takdisi tamamlanmistir. 

1502 yilmda cevre ruhanileriyle halkin ileri gelenle- 

riyle yaptigi mli§terek bir oturumda Basibrinin dogusun- 

da yikilan kilise ile Mar Serkis ve Bakos kiliselerinin in- 
§alarmi kararla§tirirlar. 

Aym yilda, Basibrin koylulerinin mii§terek bir top- 

lantilarinda Deyrul-umur manastin mabedinin usttine 

kiremitler do§emevi kararlastmrlar. Kisa bir sure icinde 
dogu ve bati yonlerini bitirirler. Metropolit ve Rahiple- 

re btiyuk bir sevinc olur. Basibrin halki da bu ba§ansma 

cok sevinirler. Agizlan Allaha suktirlerle dolu evlerine 
donerler. 

ALTINCI BOLUM 

Kejcrzeli Diyonnosiyos Davut ile Manastmn yagmaya 
maruz Jcalisi 

( 1503 - 1540 ) 

Mar Davud, Turabidin cevresine bagli Keferzi ko- 

yiinde dogmustur. Deyr-ul-umurda yonetilir, Rah ip olur. 

Fazilet haberi yayilmca Manastir Metropolitligi ile Mii- 

diirlugune atanir. Diyonnosiyos adi ona takilir. 

1540 yilmda Manastir ile Turabidin cevresi capul- 

cular tarafindan yagma edilir. icindeki kiymetli e§yalar 

altmdan giimusten, madenden ipekten ne varsa hep 

yagma edilir. Yagmacilar bir sure icinde kalir. Yakip vi- 

kar ve butiin cevreyi de harabeye cevirirler. 



Y EDI NCI SOLUM 

Manastirin Metropolidi Yuhanna ile 1550 — 1687 
arasindaki olaylar 

1550 yilinda Mar Yuhanna Manastirin Metropolitli- 

gini deruhte ediyordu. 1572 yilmda Patrik Nimetallah ta- 
rafmdan cevre Metropolitliklerini Manastir Metropolitli- 

gine baglar. Aym yilda Turabidinde ruhani toplantisi 

olur. Bu toplantida cevre kilise ve manastirlannin nizam 

ve sakinlerinin gecimi kararlastirilir. 
1655 yilmda Patrik iso Turabidin cevre Metropolit¬ 

liklerini ziyaret eder, bu meyanda da Deyr-ul-umur ma- 

nastinna da gider. 
1684 yilmda Patrik Abdulmesih, nranastirda Mev- 

run’u takdis eder. 
1687 de Turabidin Patrikligini deruhte eden Habib 

Laazar, Denho ve Behnam adh tic Episkopos buna kar§i 

gelirlerse de, sonucta halk tarafindan hareketleri bege- 
nilmez, ikrah olurlar. Patrik ise duruma iizulur, bir 

muddet cekilir, sonra tekrar odevine gecer. 

SEKiZiNCi BOLUM 

Manastir Metropolidi ile bazi ileri gelenler 

{1591 -1710) 

Muhtelif tcirihlerde manastiri yoneten Metropolitler 

sunlardir: 
1 Basibrinli Yuhanna Saliba: Manastir Episko- 

posudur, 1604 — 1611. 
2 — Yuhanin Behnam: Basibrinlidir, Manastir Met- 

ropolitidir, 1617 — 1620. 
3 Yuhanna, istefanos: Basibrinlidir, Manastir 

Metropolitidir, 1627 — 1656. 



4 — Severiyos Antuniyos: Basibrinlidir, manastir 

Metropolitidir, 1661-1666 fakat 1668 e kadar da ya§ami§- 

tir. 
5 - Yuhanin Melke: Basibrinli olup, manastir Met- 

ropoliti idi. 1666-1670. 
6 - Yuhanin Evgin: Keferze koyundendir, manas¬ 

tir Metropolidi, 1670-1704. 
7 Yuhanna Eliye: Manastir Metropolidi, 1706-17 

15. 
8 Yuhanin Sohdo, Basibrinlidir. 1715-1729. 

9 - Beseliyos §emun, Turabidin Qatliki 1730. 

10 - - Kurillos Yakup, Manastir Episkoposu, Qatlik 

Danho’ 1749 da takdis etti, 1759 de vefat etti. 
11 — Beseliyos Saliba: Turabidin Qatlikidir, Basib- 

rinde dogdu. 1771-1815. 
Bunlardan ba§ka da tarihleri belirsiz olan manastir 

yoneticileri de sunlardir: 
12 — Manastir muduru Ye§uh: Kartminliler tara- 

findan oldurulmu§tur. 
13 — Eliye: Manastir yoneticisi. 
14 -Yuhanna: Manastir Metropolidi. Ayinverlidir. 

DOKUZUNCU BOLUM 

Baseliyos Qatlik §emun 

Meniminli 1710-1799 

Me-nim’in koyiinde dogmu§ olan §emun Melkenin og- 
ludur. 1695 yilinda turabidin manastirlarinm birinde ra- 

hip olmu§tur. Kendini ibadete, egitime veren Rahip $e- 

mun, fazileti blitiin gevreyi kaplar. 1710 yilinda Turabi¬ 

din Qatlikligine Beseliyos adi altmda takdis olunur. Bir 

yil sonra ibadetine yeniden gegmi§sede, 1727 de tekrar 



■ 114 ■■ 

makamina gecer, odevi ba§inda bulunur. Netice de Kurt 
Abdal aga tarafmdan 1740 yilmda feci bir sekilde imani 
ile kilise kanunun savunucusu diye oldurulur. Basibrin 

koylindeki Mar Dodo kilisesinde gomulmu§tur. 

Catlik §emun, asrin bilginlerindeydi. Bilhassa slir- 

yaice okuma yazmada birinci dereceli bilgindi. Gayet 
lezzetli ve muntazam telifleri vardir, bunlarin ba§mda: 

Theologiye, Merkepto, Droze, Zeyno Dtevdito, Sakro 
Dheymonuto, terclimer, vaizler, kasideler, liigat kitabi, 

klirtce sovlenti (Lavij) gelirler. 

ONUNCU BOLUM 

Turabidin Catliki, Baseliyos Danho, Baseliyos Saliba 
ve Metropolit Yuhanna 

1740 — 1779 — 1799 

Yuhanna Bar Danho, Habil kabilesindendi. Aslen 

Keferezlidir. 1669 da Ayirnas koyiinde dogmustur. Ana- 
sinin adi da Nisedir. Okumus, kemal gaga ulasmca, Ra- 

hiplige girer, Catlik Mar §emun’a murid olur. Yaninda 
yonetim goriir, sosyal bir ilme sahip olan Yuhanna, 1733 

de incili Diyakos, 1738 de Kahin Rahip, takdis olunarak 
bazen Mar Abhay manastirmda, bazen de Menim’m kb- 
yti manastirmda kalmi§tir. Oradan da Arbo koylindeki 
manastinn birinde ikamet eder. Bu manastirda beraber 
yasadigi rahipler de sunlardir: Musulli Abdurrazak, Kat- 
nbh Yesuh oglu ibrahim, Madenli Bulus, ve Mardinli 
Gevergistir. Catlik Semun bldiiruldukten sonra, Patrik 
Sukrallanm baskanhgi altmda toplanan senato karariy- 
le, Turabidin, Hism keyf ve Deyr-ul-umur manasti Cat- 

likligine atanir. Takdis toreni de 27 Temmus 1740 pazar 
gunii sona erer. Beseliyos adi verilir. Takdisinde Patrik 



ile beraber, Kudus Metropolidi Grigoriyos Toma ile, Bit- 

lis Metropolidi Kurilos Farcullah de hazir bulunurlar. 

Takdisi ni-ifade eden, Patrik ve Metropolitler tarafindan 

bir istatikon (ferman) onaylanir ona verilir. Bu makam- 

da cevrelerini 39 yil sure ile gok giizel bir §ekilde yonet- 

mi§tir. Ekim ayi 1779 de hastalanan Qatlik, 80 ya§mda 

vefat eder. Biiyiik bir tazizle Deyr-ul-umur manastinna 

gomuliir. 

2 — Baseliyos Saliba: Deyr-ul-umurda yonelir, ra- 

hip olur, 1780 yilinda evvela Metropolit sonra, Manastira 

ve Turabidin Catlikligine atanir. 

3 — Ayinvertli Metropolit Yuhanna: 1779 yilinda 

manastin yonettigi kaydina rastlanmi§tir. 

ON BiRiNCI BOLUM 

Beseliyos Abdullahat 

1838-1856 

Beseliyos Abdullahat: Enhilde dogdu, Kendo famil- 

yesindendir. Deyr-ul-umur’da yeti§ti, Rahip ve kahin ol- 

du. Guzel yonetmenligi dolayisiyle gevrenin teveccuhiinii 
kazanan Abdullahat, 1838 de Turabidin gevre Qatlikligi- 

ne (Ba§ Piskopos) atanir. Takdisi buyiik bir tezahhurat- 

la tamamlamr. Yonettigi gevre ibadethanelerini gayet 

giizel bir ^ekilde yonetir. Rahiplere ait manastirlara gaba 

harcadigi kadar, Rahibe toplanmis manastirlarda agtinr. 

1838yihn da Musullu Patrik Il.ci ilyas’m 6 kasim Kilise 

tecdit pazannda tamamlanan Patriklik takdis toreninde 

de hazir bulunmustur. 1840 yilinda Hiikumete kar§i kiirt- 

lerin ayaklanmasmda mumaileyh Qatlik, Hiikumete yar- 
dim etmi§tir. Bunun miikafati olarak Diyarbakir valiligi 

tarafindan, kendisine kiymetli fermanlar vermistir. Bu 



fermanlarda: “Deyr-ul-umur vakfiyesi’nin korunmasiy- 

le, Qatlik’e gereken hukuklann odenmesi ve gittigi yerde 
agirlamak siiretiyle de karsilanmasi” gibi uyartmalar on 
goruyordu. Sonra hile ile kiirtler tarafmdan oldiirtiliir. 

ON iKiNCi BOLUM 

Erkek Qocuga Donen Kiz 
mucizesi 

1866 yilinda Deyr-ul-umur manastirmda §oyle bir 

mucize olmu§tur. “Aslan Menimli koyiinden olup Mid- 

yatta oturan ishak adindaki bir adam bliir, 9 aylik bir 

kiz cocugu oksiiz kalir. Yakin akrabalan, adamm serve- 

tinden bir veraset payi aimak isterler. Kizin annesi iizu- 
liir, kizi alir manastira gider, kizini Mar Gabriyelin go- 
miilii bulundugu mezan iizerine atar, lie giin aglaya- 
rak dua eder. Ugiincii giin gocugunu alan anne, kizimn 
erkege dondiigiinii goriir. Qok sevinir ve olay bomba gi¬ 
bi biitiin cevrede patlar. Olaya tamk olanlar, §unlardir: 
Manastir rahiplerinden, Rahip i§o, Rahip Hav§o (Ayir- 
vert koyiinden) Rahip Yakup, Midyatli ustalardan Ab- 

dullahat ve Hirdo, bunlar manastirin mihrabim yapmak- 
taydilar. islamlardan hazir bulunan §indi admdeki ma¬ 
nastir bekeiligini yapiyordu. Kiz iken adi i§muni, Erkek 

olunca adim Gabriyel denilmi§tir. Cocuk Midyata geti- 
rilince, viicudundaki isaretlerin izinden dolayi herkes ta- 

rafmdan kolayca tamlabilindi. Midyatli islam aga bay- 
raktar da bu olaym tamgi oldugu icin, inanir, dogrulu- 

gunu teyid eder. Bu gocuk Elli ya§ma kadar ya§ar, Ev- 
lenir, cocuk babasi olur, gocugu da evlenir kizi olur, kiz 
ise simdi hayatta olup Suriyenin Kamisli kasabasmda 

ikamet etmektedir. 
Bu olaym teyid ve ovmesi kabilinde, Midihli Ke§i§ 

Isa bir medhiye kasidesi yazmi§tir. 



ON UQUNCU BOLUM 

Patrik Mirze ile Rahip, Hav§eb, Yakup Ve i§o 
1864-1883 

Bu asirda Manastinn yukanda adlan gegen zatlar 

tarafmdan yonetildigi gorulmektedir. 
1 — Patrik Mirze Basibrinlidir. Diyarbakir Valisi 

Re§id pa§a tarafmdan verilen emirde, hukumetin resmi 

fermanini ta§imayan ruhani, Patriklige atanamaz, pat¬ 
rik adi alamiyacaktir. Fakat Patrik Yakup, atanan ikin- 

ci patrik Mirzeyi, manastir miidurlugune ayinr, bu vesi- 

le ile Patriklik ismine sadik kalir. Bu meyanda, Kanuni 

Patrik olan Yakup manastira gelir, Meyrun takdis eder 

(1864) ugiincu gezide Si§eyi Patrik Mirzeye verilir. Pat¬ 

rik elinde iken, meyrun kaynar, co§ar, cok buyiik gapta 
kaplar doldurulur. Patrik Mirzenin vefat tarihi bilinme- 

mektedir. Ondansonra, manastir yoneticiligine Aymvert- 

li Sait oglu Rahip Havsep geger. 
Bundan sonra, Manastir yoneticiligine Basibrinli 

Rahip Yakup geger. 1879 yilmda var oldugu kaydina 

rastlanmi§tir. 
Sonra Basibrinli Rahip i§o 1883 yilina kadar manas- 

tin yonetmi^tir. 

ON DORDUNCi) BOLUM 

Deyr-ul-umur Manastin Mudurii Mar 
Athanasiyos Afram 

1883-1915 

Ayinvertli Sait oglu Afram. anlayis gaga gelince, 

manastirda bulunan amcasi Rahip Hav§eb’e gider, Sur- 

vanice ve kilise dualariyle din kurallarmi ogrenir, sonra 
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evlenir, papaz olur, koy kiliselerinin birini yonetir. Bii 

muddet sonra ailesini kayib eden Ke§is Afram, Deyr-ul- 
umur manastinna gelir, yerle§ir ve rahip olur. 1879 yi- 
Imda rahip iken (Avsar Roze) kitabmi yazar, bu kitapta 

o sirada manastirda 17 rahip var oldugunu kayit etmek- 
tedir. Rahiplerin adlan sunlardir: ’’Manastir reisi Ra¬ 

hip Yakup, yonetmenliginde”: iso, Gabriyel, Yuhanna 

(Basibrinli). Mi§teli Yuhanin, Turabidin gevresi rahip- 
leri ise. Havseb, Melke, isa bakisyanli). Abdullahat (Kef- 
reli). Bu ise Mi§teli Rahip Yuhannamn murididir. Ve ra¬ 

hip Beynam (hah) dirlar. 
Rahip Afram, Kilise kuralian ile yeteri kadar bilgi 

sahibi olunca, 1883 yilmda Musilli Patrik 4 cii Petrus ta- 
rafmdan Manastir Episkoposluguna takdis eder. Yonet- 
menlige gecmesinden itibaren, manastir vakfiyesine cok 

bakar, bizzat cifcilerle gider, butun isleri murakabe al- 

tma alir ve manastir ihtiyacmi kar§ilayacak yollara bas 
vurur. Cok misafirperver olan Episkoposun vaizlerine do- 
yuimazdi, belig ifadesiyle herkesin dikkatini cekerdi. 
Otuz yilEpiskoposluk odevini yonettikten sonra, gozleri 

gormez olur, cam sikilir, manastin terk eder, asil kdyii 
Aymverde doner, orada bir muddet kaldiktan sonra- Hah 
koyunde bulunan muridi Rahip Sefer’in yanina gider. 
1915 yilmda yeniden Deyr-ul-umur’a doner, aym yilda 
hastalamr, rabbm rahmetine kavusur. Manastir’a go- 

mtilur. M. S. 1916. 

ON BESiNCi BOLUM 

Un cogalma mucizesi 
1908 de 

Manastir Muduru Midihli Rahip Abdullahat Sabo- 
nin ifadesine gore: 1908 yilmda Manastir yoneticisi Epis- 
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kopos Afram bulundugu zamanda, Manastir sakinleri 40 

ki^iden ibaretti. 13 ocakta manastirm ekmek unu biter. 
Episkopos ise, Kanak koyiinde bulunan manastira ait 

unu getirmek icin adam yollamak ister, hernasilsa sa- 

baha ertelenir. Daha sonra Kar yagar, yollar kapamr, 

kimse gidemez olur. Asci ba§i Rahibe Besne gelir Epis- 
koposa, unumuz yoktur ne yapmamiz lazim der. Episko¬ 

pos ise, yapilacak birsey yoktur. Allahin ismi mubarek 
olsun. Manastir azizlerin dualariyle o bizi dusunsiin.” 

der. Ertesi giin a§ci rahibe yemek pistrmek icin gittigi 

yerde bo§ olan ve 600 kilo zahire alan iki zahire anban- 

nun agzma kadar un doldugunu gortir, rahibe Allaha sii- 

kurler okur, anbann agzmda (kova) ta§an undan yaptigi 
ekmek birkac gun yeterli oldu. Manastir sakinlerin bu 

mucize kar^ismda Allaha olan giivenleri bir kat daha art- 

ti. O bereket ekmeginden, ben ve aymvertli Toma oglu 

Gelo Grigo Aslan da yedik,” dedi. 



ON ALTINC1 BOLUM 

Mar Filiksinos Abdullahat 

Abdullahat: Yukari Kef re koyunde dogmustur. Mis- 

teli Rahip Yuhanna egitiminde yetisti. Misirdaki manas- 

tirlan ziyaret ettikten sonra ikamet ettigi Mar Evcin 
manastirma dondu. 1908 yilmda Yuksek Senato karariy- 

le Patrik II. ci Abdullah tarafindan Mar Evcin ve gevre 

kiliseleri Metropolitligine takdis edilir. 1913 yilmda Deyr- 
ul-umur Eplskoposu Mar Athanasiyos Afram’m tekaiitlu- 

gu dolayisiyle yerine Mar Filiksinos Abdullahat geger. 
iyi bir yonetici olan Mar Filiksinos Abdullahat, kisa bir 

sure yonetmenlikte kalir. 1915 yilmda Ayirvert koyunden 
tekrar manastira donen Episkopos Afram, yonetmenlige 
geger, bunun uzerine Episkopos Abdullahat Manastm 

terk etmek zorunda kalir, Ayinvert kdyline gidip yerle§ir. 
Bu ise umumi harp zaammna rasthyordu. Umumi harp 
tesirinden sikmtiya du§en halki, telkinleriyle guglendir- 

meye gah§ir, birlige gaginr, hukiimete yardimci olmalari- 
m ir§ad eder. Bunun yanmda da dua ve orug tutmaya 
ba§lar. Allah duasmi kabul eder. ve gabulcular tarafindan 

sarilan Aymvert koyu iki ay bir muasaradan sonra §eyh 
Fathulla yegeni Seyh Sitki’nm arabuluculuguyle kurtler 

Ayinvert kdyunii terk eder giderler. 

Episkopos Abdullahat, bu sirada yakalandigi hasta- 
liktan kurtulamayarak, Midih koyunden Hori Musa He- 

kim rivayet ettigi gibi, Agustos aymda 1915 yilmda ve- 
fat eder, Mar §abo kilisesinde biiytik bir tezahhurat ve 
taziz iginde gdmuliir. 
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ON YEDINCI BOLUM 

Umumi harp esnasinda manastir yoneticileri 
1915-1942 

1915 yilinda umumi harp patlak verince, Metropolit 

Abdullahat Ayinvert koyune gider. Episkopos Afram da 

vefat eder. Manastir sakinleri de gobansiz bir suru halini 

alir. Bu meyanda umumi harp ba§lar. Hukumet, sava§ 

ile me§gulken, firsat bilen gevre gapulculan olan Azam- 
giler manastin i§gal eder, sakinleri hunharcasina oldu- 
rur, gapulcular tarafindan olduriilen manastir rahipleri 

§unlardir : 
1 — Keferbeli Rahip Aziz, Kerkinli Rahip Lahdo, 

Kefreli Useoglu Rahip Davud, bu ise Metrepolit Abdul- 
lahadin yegenidir. Bunlarla beraber, Diyakos ve ma¬ 
nastir mustahdemleri. Manastir dort yil bir muddetle sa- 

kinlerden bo§amr ve gapulcu ba§i Azamgilerin i§gali al- 

tinda kalir. 1919 yilinda sava§ biter, sulh mutarekesi olur 
her tarafa emir salar, “Herkes yerine donsun, rahat ve 

ferah iginde ya§asin”, der. Bundan sonra Mutagallip ga- 

pulculann kokiinu kazimaya ba§lar. Bu sirada manastin 
i§gal eden Azamgileri kovar ve manastin tekrar sahibi 

olan Siiryanilere teslim eder. Silryaniler yeniden Manas- 

tin duzen iginde yonetirler. Bundan sonra manastir yo- 
neticiligine 1919 yilinda Use oglu Yuhanna gelir. Bu ise 

bir yil sure ile yonettikten sonra vefat eder. 
2 - Ke§i§ Gabriyel Kutino: Ayinvert koyunden 

dir, alti yil bir sure sonra yonetmenlikten istifa eder, 

Arbo koyli Rahip Sefer yerine geger. Bu dahi iki yil yo- 
netmenliginde kalir, Suriye’ye gider yerine tekrar Ke§i^ 

Gabriyel Kutino ikinci bir kez doner. 1936 yilma kadar 

odevinde kalir. Vatan hizmetini gormege giden Ke§i§ 

Gabriyel, hizmetini bitirir Ayinverd koyune ddndiikten 

kisa bir siire sonra vefat eder. 1937. 



3 Rahip Yulianna Karabash: Bir vil sure icinde 

Matnastin yonetir. Suriyeye gider. 
4 Arbo koyunden Sohdo oglu Rahip Gabriyel. 

iki yil kadar bir zaman Manastiri yonetir. 1942 yilmda 
ba§ka odeve atanir yerine Kerkinli Rahip Sefer, Turabi- 

din Metropolidi Mar Temataos Toma emriyle atanir. 

Teodora kubbesi uzerine insa edilen medrese 

(Metropolit iso Samuil yardimi ile) 

ON SEKiZiNCI BOLUM 

Turabidin Metropolidi Mcir Temataos 

Toma Aras 1923-1946 

Zaman gaileleri yuzunden yonetmenligi sarsacak se- 

kilde degistirir. Vuku bulan savaslar cok lilkeleri yakip 
yiktigi gibi, bu meyanda capulcu akinlarma maruz kalan 
ibadethanelerimiz, cok zararlara maruz kaldigi gibi, yd- 



netmenliginde de hayli degi§iklik kayit etmistir. Vuku 

bulan en buyiik degi§iklik ise budur: Turabidinde bulu- 

nan Yedi Metrepolitlik gevreleri olan Midyat. Nuseybin, 

Betzebdey, Hac Manastiri, Deyr-ul-umur manastiri, Mar 
Melke, Mar Evcin manastirlari Metropolitikleridir. Bun- 

lar birle§erek, Turabidin Metropolitligine baglanmak zo- 

runlugu hissedilir. Bu birle§en Metrepolitligine ilk ata- 

nan Metropolit de Mar Temataos Toma’dir. Bu ise Ar- 

nas koytinden Mirican familyesindendir. 1885 yilinda Di- 

yarbakira bagli Arzoglu koyunde dogmu§tur. 1896 da 
Mardin Deyr-ulzafarandeki yetimhanesine gelir, okuma- 

yi yazmayi ogrenir. 1907 de Rahiplige, 1908 yilinda ise 

Kahinlige ytikselen Rahip Toma, 1923 yilinda Mar ig- 

natiyos Patrik III. cii ilyas tarafindan Turabidin ile gev- 

re Metropolitligine takdis edilmi§tir. 
Metropolit Toma, Guzel yonetmenligiyle temayuz et- 

mis giicii kadar gevre ibadethanelerinin onanmim yap- 
nn§tir, bunun yamnda 50k sayida papas Rahip Diyakos 

takdis eden Metropolit, Humusta toplanan Sassunot 
kongresine gider. Ti'ablus §ehrinde hastalanir, 1946 da 

vefat eder. Cenazesi Trablusdan Humusa getirilir. Buyiik 

bir tazizle Meryemana kilisesinin icindeki giiney kati me- 

zanna gomiiliir. Ya§i 61 idi. Allah gani gani rahmet ey- 

leye. 

ON DOKUZUNCU BOLUM 

Rahip Sefer 
1942-1954 

Yusuf Melke oglu Sefer, Kerciise bagli Kerkinni ko- 

yiinde 1884 yilinda dogmustur. Rivayete gore Kurt Be- 
dirhamn ogullan Azdin§er, Musurbegin muessir olayimn 

tesirinden dolayi Bi§erinin Keferzo koyime babasiyle bir- 
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likte kagarlar 1856. Orada kilise okuluna devam eder, 
okuma yazmayi ogrenir. Daha sonra evlenir, fakat kisa 

bir sure sonra ailesini kayib eder, bundan sonra ikinci bir 
evlenmeye liizum gormeden, 1883 yilinda Deyr-ul-umur 
manastinna gider, orada egitimini bitirir. 1891 yilmda 

Rahiplige atanir, 1907 yilmda Patrik ikinci Abdullahm 
Patriklik segimi Sensunot Kongresine, Manastir Metro- 
politi yerine katilir. Hah koyii Meryemana manastm mu- 

diirii Hapsinesli Rahip Yusuf odevinden af olununca, Ra- 
hip Sefer yerine geger. 1910 ile 1933 yilma kadar bu odev- 
de kalir. Sonra Kerburan kilisesi yonetmenligine atanan 
Rahip Sefer, bunun yaninda da Araban, Der Salip Kili- 
selerini de yonetiyordu. Bu kiliseleride dokuz sene bir 

miiddetle yonetti. Bir yil daha serbest kalan Rahip, Met- 
ropolit Toma Aras tarafmdan Deyr-ul-umur manastin 
mudurliigune atanir. 12 yillik bir sure ile manastiri yo- 
netir. Son bir vasiyetnamesile, Turabidin Episkoposu hu- 
zurunda dini vacibelerinin yerine getirip, hastalarm yagi, 
kutsal kurban ile gidanandiktan sonra Bir Nisan 1956 

tarihinde Rabbin rahmetine kavu§ur. Episkopos Afram 
Bilgig ile Manastir rahipleri taarfmdan tazizlenmek su- 
retile Azizler mezarhgmm bati kapisi biti§igindeki meza- 

rinda gomlilur. 
Rahmetlinin yazarligi yoktu, fakat giizel yonetmen- 

ligi ve tevazulugu, gali§kanligiyle temayiiz etmi§tir. Deyr- 

ul-umur ’da olsun, Hah koyii manastirmda olsun, bazi 

onarmalar ve ilaveler yapmi§tir. 
Meziyetlerden biri de misafirlere kar§i olan baglili- 

gi ve sevgisidir. Fark gozetmeksizin, damia misafirin 
agirlamasmi bilmi^tir. Ve bu yiizden gevre halki ile hii- 
kumetin tevecciihunii kazanmi§tir. 

Ya^adigi 106 ya§imn son saatina kadar §uuruna ha¬ 
kim, sihati yerindeydi, gozlerinde gozliik takmaksizm 
en ufak yaziyi bile okurdu. Yonetmenligi, oviiliir dere- 



cesinde nizam iginde suruyordu. Zeki, caliskandi. Rab 

katinda mutlu olsun. 

YiRMINCi BOLUM 

Rahip §emuii Aras 
1954-1956 

Diyarbakira bagli Erzoglu koyimde 1895 yilinda 

dogdu. 1895 yilinda gevreye saran saldmlardan dolayi, 
Agabesi Toma ve karde§inin oglu Yakup ile beraber, 

Deyrulzafarandeki yetimhanesine getirilir. Burada egi- 

tim ve ogretim gordukten sonra, Rahiplige girer. 1928 

yilinda karde§i Metropolit Toma Aras’in yardimciligi- 
ni yapmak uzere Midyata gider. Metropolidin mevcut 

olmadigi siralarda yerine vekalet eder. Daha sonra evve- 

Metropolit iso Samuil yardimiyle insa edilon 

medresenin onden goriiniisu 



la Mar Abrohom ve Deyr-ul-umur manastirlarini da yo- 
netir. Rahip Seferden sonra Deyr-ul-umur manastiri yo- 

netmenligini iki yil yapar. Hastalanir, tedavi icin gittigi 
Diyarbakirda vefat eder. Meryemana kilisesinde cenaze- 

sine okunur. Deyrulzafarana getirilir. Metropolit Han¬ 
na Dolaponii ile manastir rahipleri tarafindan Deyrul- 

zafaran manastinnda Rahiplerin ozel mezarligmda go- 

mulur 1956. 

YIRMI BIRINCi BOLUM 

Manastirda sacan Nar miicizesi 

24 §ubat 1954 tarihinde ruhanilerin anma pazan 

ak§am namazmdan sonra Turabidin Episkoposu Mar 

iyevennis Afram Bilgic oldugu halde, Midyat ve cevre 

Wk 

Misirhlarin mezarliyi. Kubbesi uzerine insa edilen medrese odalari 

Metropolit Iso Samuil yardimiyle insa edilmistir. 



koylerinden ruhaniler ve halk manastirda bulunur. Ki- 

lise orf adetine gore, biitim toplum, Episkoposun ba§- 

kanligi altinda luzumlu duayi azizlerin mezarligmda 
okurlar ve tekrar istirahata cekilirler. Ayni gece saat 22 
siralannda Basibrinli §ammas Gabriyel (Papazdir) oda- 

dan di§ari gikar. Azizlerin mezarhgmdan yiikselen gok 

ku§agim andiran bir nur sagtigim gorur. Bunun kar§i- 

sinda §ammas §a§ kalir, heyecanla igerdekileri gagirir, 

igerdekiler bu mucizeyi §u §ekilde ifade ediyorlar: “Sa¬ 

gan Nur, rengi beyaz olmakla beraber, ate§ halinde alev- 

leniyordu. Mezarlik binasindan yukariya dogru yukse- 
len bu nur, gok ku§agi gibi, ucunun biri azizlerin me- 

zarliginda, diger ucu ise aziz Misirlilarin mezarligi kub- 

besini sanyordu. Ytiksekligi de bir insan boyu kadardi. 

Bir sure o §ekilde kalir, daha sonra yon, degi§tirir, Ha- 

raba bulunan Mar §emunun eski mabedine dogru uza- 
nir, Mar §emun ve Mar §muil mabetlerini de alti saat- 

lik bir sure sardiktan sonra, sabah §afakla beraber, ka- 
vib olur. 

B unu bizzat goriip izleyenleri ise: “Episkopos Mar 

iyevennis Afram Bilgic, Manastir Mudiiru Rahip Sabo 

Gune§, Rahip §emun Aras, Hah koyii papazi Bitns, Ba- 

sibrin papazi Gabriyel, Keferzeli §ammas Yakup, Mid- 

yatl 1 Haydari familyesinden istifan, Core, Hobil, Cab- 

bar, Hah Koylinden Resit ve daha ba§ka Rahip sakinle- 

rinden 72 kisiden ibaret erkek ve kadmdirlar. 

Bu miicizenin anma tdreni olarak, hep beraber kili- 
seye inerler, ayini miiteakiben gereken siikiir duasmi 

yaparlar. 

YiRMi iKiNCi BOLUM 

Manastir Muclilru Rahip §abo Gilne§ 

1888 yilinda Midih koyiinde dogmustur. Manastir- 



da yonetmenligini yapar, 1908 de Kahin Rahip atamr. 

Muhtelif atamalardan sonra, manastir mudurii Rahip 
Semun Araz’in vefati uzerine 1956 yilinda manastir yo¬ 
netmenligini eline alir, geni§ gapta onarmalar yapar. 
Manastinn bati kesiminde yiiksek bazi odalar in§a eder. 

Biiyuk kilisenin damina cimento ceker. Azizlerin ve Mi- 
sirlilarm Mezarlik kubbelerini pimento ile ^evirir. 24 Ni- 

san 1958 tarihinde Metropolit Hanna Dolaponu ile Epis- 

kopos Afram bilgic tarafmdan Horiepiskoposluga tak- 
dis edilmistir. 12 Aralik 1962 de vefat eder. Manastirdaki 

Azizlerin mezarligi kapi biti§indeki mezarda gomultir. 

YIRM1 UCUNCU BOLUM 

Michjat ve Turabidin Episkoposu 

Mar iyevennis Afram Bilgic 

1891 yilmda Midyat §imal kesiminaeki Bati koyiin- 

de dogmustur. Babasi Saliba oglu Kesi§ Nuridir. Anne- 
si ise, Ke§i§ Danhogilerden Haydarm kizi Meryemdir. 
Babasi Ke§is Nuri 18 Ocak 1910 tarihinde vefat eder, 
oglu Afram o sirada yirmi yasma henliz girmis bulunu- 

yordu. Halkm israri uzerine Babasmin yerine atanmasi 
uygun goruliir. inciii Diyakosliga terfi olunan Afram. 
Midyatta Mar §erbil kilisesinde 7 Mart 1910 da Mar 
Afram bayrammda Patrik Ikinci Abdulmesih tarafmdan 

papazliga takdis edilmi§tir. Atandigi Kilise ve cemaa- 
tmin ruhi i§lerini biiyuk bir ihlasla yoneten Papaz Af¬ 
ram, Her giin icin daha ziyade halki kendisine ve kili- 

seye baglamayi bilmi§tir. 
Turabidin ve Midyat cevresi Metropolit Toma Aras- 

tan bosalinca, cevre halkimn istegi uzerine Rahmetli 
Patrik I. ci AframTn ba§kanligi altmda toplanan San- 
sinot, Kesi§ Afram’i Deyr-ul-umur ve Midyat Episko- 



Mariyevenis Afram Bilgic. Miclyat ve Deyr-e!-urnur manastiri Episkoposu 



posluguna lay ini kararlastirir. 24 Mart 1952 Oiuc in al- 

tlnci pazannda, Humus Meryemana kilisesinde Patrik 

I. ci Afram tarafmdan buyiik bir topluluk huzurunda 
Episkoposluga takdis olunur. iyevennis adim da adina 
eklenir. Takdisi icin Midyattan ona refakat eden heyet 

§u zatlardan kuruluydu: 
Ke§i§ Numan Aydin, orada Patrik Tarafmdan Ho- 

riepiskoposluga terfi olundu. incili Diyakos Cebrail Ay- 

dm (istanbul kilisesi papazi). Ibrahim §aboglu, Abdul- 

kerim Cirnen, ibrahim Kahraman’dir. 
iyevennis Afram Bilgi?, Humustan avdetinde, her 

geytigi mintikada agirlanmak suretiyle . tezahhliratla 

kar§ilamr ve buyiik bir tdrenle Midyattaki makamim 
ijjgal eder. Episkopos Afram, hertiirlii iyi meziyetlerile 

bilinir. parayi sevmez, garip ve misafirlerden ho§lamr, 
fakirlere §efkatli, zengini fakiri demeden herkesi bir se- 
viyede tutar ve gercegi soylemekten cekinmez. Saf ve 
nezih'dir. Kimseyi incitmez, miitevazi ruhludur. Ya- 
^antisi arasinda herzaman miinzevi hayati tereih eder, 
onun icin zamammn gogu Deyr-ul-umur manastirinda 

gecirir. Yapicidir, maiyetindeki ruhanileri sever, yapi- 
ciliga daima telkin eder. Yonetmenligi sirasmda cevre- 
sincle yaptigi 18 yil hizmetlerde, kiliselerin iyi bir duze- 
ne sokmaktan baska, 32 Papas, iki Horiepiskopos, 9 
Rahip, 8 Rahibe bunlann yam sira Qok sayida Diyakos’- 

yar diyakos, okuyucu ve murenmm diyokosda vardir. 
Aynca in§a olunan 9 kilisenin takdis ve agili§ merasi- 
minde bulunmustur. Agilan kiliseler de bunlardir: Mid¬ 

yattaki Mar §arbil, Mar Afram, Mar Aho (Harabnn§ke) 
Mar Aho (Marbab koyrinde), Mart Meryemo Mecdleni- 

ye ( Basibrinde), Meryemana (Aymvertte), Mar ibra¬ 
him (Giindukte), Ayrica, 12 kez, Yag Takdis etti, birin- 
ci kez Deyr-ul-umur’da, diger sekiz kez’i de Midyat’in 

Mart §muni kilisesindedir. 

■I 



Mevcut olan Patrik III. Yakup tarafindan 1965 yi- 

linda Deyr-ul-umur da takdis ettigi Meyrun takdis to- 

reninde de hazir bulunmu§tur. 
UQuncti Yakup’un Patriklige takdisi merasiminde 

de Sansinottan bir uye olarak katilmi§tn\ Zamanla bas- 

ka ba§ka yiiksek ruhani kurullarda ve kongrelerde kati- 

lan Mar iyevennis Afram Bilgiq, Hastaligmin tedavisi 

ve gozlerinin muayenesi Iqin' istanbula da son ziyaret- 
ierini yapmi§lardir. Bu ziyaret ise bu kitabin basildigi 

zamana yani 20.6.1971 tarihine rastlar. 

Rahip isa Qicek. Manastir Mudiirii 

YiRMI DORDUNCU BOLUM 

Rahip isa Qicek ve Manastndaki onarmalar 

1962 

Rahip isa Qigek: Ke§i§ Yusul oglu Ke§ii? Barsom’in 

ogludur. 1942 yilinda Yukan Kefrede dogmu§tur. ilk 

tahsilini babasi yanmda yapmis, sonra 1951 yilinda Dey- 



rulzafarandaki ruhani incil kursuna devam etmi§tir. Bu 
kursun ogretim uyelerinin biri de Sammas ibrahim Ak- 

sandi. (Midyatta papazdir) Qigek, Manastirda sirayla, 
evvela murennim, okuyucu ve yar diyaskosluga, Metro- 
polit Hanna Dolaponti tarafindan atanir. 1958 yilmda 
da incili Diyaskosluguna atanarak Bi§erideki manasti- 
nn yonetmenligiyle dagmik olan cemaatin ruhi i§lerinin 

yonetmesine gonderilir. 
Gene Diyakos, kendisine verilen yetki uzerine 40 

giinluk bir gezintiden sonra, ba§anli islerde bulunur, 
bunlann arasmda 250 den fazla insan vaftiz etme- 
siyle bazi nikahlarm bn namazini kilmasidir. Bu ba§ari- 

dagmiklari ziyaret eder, telkinde bulunur, onlara kitap 
dagitir ve onlan manevi kiddasla gidalandirir. Odevini 

bitirdikten sonra, tekrar Mardine doner. Metropolit ta¬ 
rafindan kabul edilir ve agirlamr. Kiicuklugiinden iti- 
baren Rahiplige vakf edilen Sammas isa Qicek, baba- 
smm sozunii yerine getirmek icin Deyr-ul-umur manas- 
tirma gider. Episkopos Mar Afram Bilgig tarafindan ka¬ 
bul edilir. Episkopos, geng Qigegin enerjik, tevazu ve 

ruhanilige olan meylini takdir ederek, 22 Mayis 1960 yi- 
linda rahiplige takdis eder ve bu tarihten itibaren ken- 
din i tamamiyle manastir hizmetine vakf eder. 1962 yi- 

linda, Manastir Mudiiru Ba§ Rahip Abdulahat Sabo ge- 
kilince manastinn yonetmenligine Cigek atanir. Olduk- 
ca manastirm ilerlemesine gaba harcayan Rahip isa 
Cigek, 1960 yihndan itibaren gosterdigi yararliklarm 
o n e m 1 i 1 e r i s u n 1 a r dir: 

1 Tedodoranm Kubbesi icten sivasi, Yeni oda- 
larm insasi (bunlar Amerikadan gelen Metropolit iso 
Samuilin, Manastira ziyareti hatirasi olarak, verdigi pa¬ 
ra ile yaptirilmistir.) 

2 —- Manastirm dami ve cevre odalarin damlarmi 
cimanto diisemistir. 



Yeni bina ve misafirhane salonu. Nakisli taslardan yapilmistir 

3 - Manastirda incil kursu acti ve ilk devreye 

mahsus 17 talebe ile ogretimine ba§ladi. incil kursun- 

dan ba$ka burada, Ttirkce- Siiryanice ve Arapca okuma 
yazmayi da ogretilir. Bunlarm baslica ogretmenleri de. 

Batili Isa Giiltekin, Rahip Samuil Aktas ve San Koyun- 

den Gabriyel Kavmedir. 
4 - Manastirda zengin bir kutuphane agti, adet- 

leri 250 yi gegen kitaplarla susletir. Bunlardan Kirki el 
yazisiyle kamis kalemle gayet itinali bir §ekilde yazili- 

dir. Yazarlanda, Manastir rahipleriyle ogrencileridir. 
5 - Manastinn Kale yoniinde modern bir mut- 

fakve firm yapildi. 
6 - Manastinn eski degirmen yerinde modern bii 

yemekhane yapildi. 
7 - Azizlerin mezarligi iizerinde ve medrese da- 

mma kadar uzanan gapta yeni buyiik odalar, bunlai da 



(Amerika Metropoliti iso Samuilin, Manastira ikinci 

kez ziyareti hatirasi olarak bedelleri kendisi karsilamis- 

tir.) 
8 Yeni bir medrese binasi ile ogrenci yatak oda- 

si, yikanma hamami. bunlar da (Uruguaydan gelen 

Yeni insa edilen vaftiz kubbesi 
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Manastirin rahipleriyle oksiizleri bir arada 

Binkelpli Mecidenin parasiyle, 1963 yilindaki manastna 

ziyareti hatirasidir). 
9 Vat'tiz yeri (Mizah koyunden iso Attio paia- 

siyle) 1968 de yapildi. 
10 Kartminden Manastira kadar acilan araba >o 

lu, Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti taratindan actmb 

mistir. Hukumet var olsun. 
11 - Manastirin vakfiyesiyle beraber Tapoca tes- 

cil edildi. 
12 Manastirin giris kapisimn beyaz taslai a \a 

pilmasi, Amerikadaki Diyarbakirli §ammas Ilyas Darak 
ci yardimivle) yine manastirin etrafindaki citlenen 

viiksek sur, Istanbul, Adiyaman, Diyarbakir cemaati 

ile Almanya, isvicire isfcileri tarafindan bedeli kar^ilan- 

nnstir) 1970 yilmda tamamlandi. 



13 Manastinn icine ve mu§temilayetina elektrik 

tesisatinm kurulmasi, (Mardinli Cemil Koghisarli tara- 
1’mdan ve Istanbul ile Amerikadaki bazi Stiryani cemaa- 

ti yardirniyle) de jenerator temin edilmistir. 
14 Can kulesi, yine Amerika Metrepoliti iso Sa- 

muil’in yardirniyle, olulerin ruhuna yaptinlmi§tir. Bun- 
lardan ba§ka da yapilmasi bn plana alman diger in§aat- 
lannin tamamlanmasmi rabten dileriz. 

Rahip isa Qigegin yonetmenligi bu sirada ona yar- 

dimci olanlarda sunlardir: Zeytun afmilyesinden Ra¬ 

hip Sabo (Ayinvertli), Rahip Samuil Aktas (Bakisyan- 
li). Rahip Gevergis (Fafeli), Soho (Takdinli), Rahip 

gammas Eliyle Oztas (Mizahli). Rahip Sammas Toma 
(Bakisyanli.) Aynca rahiplerde sunlardir: Dersalip ko- 

y linden Meryem, Mizahli rahip Eliyenin bacisi Seyde, 
Sederi Kbyiinden Hori Aho kizi Besne, Harapeli koylin- 

den, Rahibe Seyde ve Meryem, Rahibe Siisen ve bacisi 
Rahil, halalari rahibe Smuni (Espis kbyiinden) dirler. 
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Hukumet tarafindan actirilan manastir sose yolu. 



Bu asirda manastirm en parlak zamani bu siralara 

rastlar. Qunkii Tiirkiye Cumhuriyeti hukumetimizin Tu- 

ristik yerlere kiymet vermesi, manastirm da bu halka- 

ya girmesi, yeteri kadar manastira kiymet verir ve kal- 
kinmasi icin sakinlerineyardimci olur. Bu sayede her 

gun icin daha fazla ilerleme kayit etmekte olan Deyr- 

ul-umur manastin, kiymetli Hukumetimizin anayasasi 

teminati altmdadir. 

YiRJVli BESiNCi BOLU1VI 

Kaclasetlu Patrik III. Cii Yakup He 

Deyr-ul-umur Manastin 

1965 

28 Agustos 1965 Cumagiinu saat 15 de, Patrik haz- 

retlerinin korteji Deyr-ul-umur Manastinna dogru 

ilerliyordu. Kartmin Deyr-ul-umur arasmdaki yolu dol- 

Metropolit iso Samuil tarafindan insa ettirilen yeni odalar 



duran halk, korteji bekliyordu. Midyat, idil, Midih ve 
cevre koylerden gelen halkin katildigi kortej, kayaliklai 

arasinda yilanlar gibi uzanmis patikalar boyunca iler- 

liyordii. Patrik hazretleri ve refakatinde bulunan ruha- 
ni zatlar, kendilerine daha once hazirlanmi§ suslu at- 

larin tizerinde manastira dogru yaklasiyordu. Binlerce 
kisinin katildigi bu kar§ilamada halkin “Usanna” Rab¬ 

bin ismiyle gelen mubarek olsun” diye bagirmasi, yamn- 
da kadm tehlilleri, silah patlamalari kulaklari cinlati- 

yordu. Bu korkunc guriilttinim yankdari da aks edin- 
ce, unutulmaz dakikalar yasatiyordu. Midyat ve diger 
alanlardan daha once gelip manastira verlesen halkin 

tehlil ve alki§lari arasinda patlanan silahlrm guniltu- 

sii zor isitiliyordu. Bunlann arasinda Deyr-ul-umur’da 
vapilacak MEYRUN Takdis toreninde bulunmak icin, 

istanbul Elazig, Adiyaman, Diyarbakir ve Mardin gibi 
uzak yerlerden gelen kimselerde katihyordu. Diyakos- 
larin ilahi terenniimleri, yamnda can sesleri giizel bir 

hava yasatiyordu. 
Manastirm oldukca yakinma gelen patrik hazret- 

lerinin etrafmi saran halkin yesillikler icinde teskil et- 
tigi manzara, Mesihin hayat verici tenbihlerini dinle- 
mek icin Yeruselimde etrafinda toplanan halkin teskil 

ettigi manzaradan farksizdi. 
Patrik Hazretlerinin ayinlerine susami§ halkin ya- 

mnda uzun zamandan beri tekerriir edilmeyen MEYRUN 
takdisi toreninde bulunmak icin ta uzaklardan bile ge¬ 
len halkin asayisini korumak icin gorevlendirilen dev- 
letin resmi zevatlari, odevlerini tarn itina ile yapmis- 
lardir. ^oyleki: Patrik hazretlerinin bu mah§er kalaba- 

lik arasinda manastira girmelerinde de yardnnda bu- 
lundular. Patrik hazretlerinin bu ziyaretinden htikume- 
tin duydugu memnunluk ve bunun verdigi sevinc, bir 
daha ispatlaniyordu. Hristiyan ve Musliiman demeden 



torenlere katilan halkin arasinda en ufak bir anlasmaz- 

liga musaade etmeyen hiikumetimize te§ekkurlerimizi 
iletmeyi bir borg biliriz. 

Deyr-ul-umurda toplanan on binlerce kisinin ara¬ 

sinda Patrik hazretleri ve refakatinda bulunan Metro* 

politlar harig, 5 Horiepiskopos, 28 Papaz, 8 Rahip, Bir 

Bas Diyakos, 5 tncili Diyakos ve gok sayida Yar Diya- 

kos ve okuyucu Diyakoslar mevcuttu. 

Deyr-el-unuir’da Mayrun Takdisi toreni 1965 

MEYRUN TAKDiS TORENI 

Takdis toreni Deyr-ul-umur manastinnda kadaset- 

lu III. Yakup Hazretlerine nail olmustur. 
29 Agustos 1965 Pazar giinii Patrik hazretleri ve 



Metropolitlerden Mar Diyonnosiyos Cercis (Halep), Mar 

Malatiyos Barnaba (Humus), Mar Severiyos Zekke, Mar 

Kurilos Yakup (§am), Mar iyevennis Afram bilgig 

(Midyat), ve bilahare katilan Mar Filiksinos Hanna Do- 
laponu (Mardin) ile bir gok Horiepiskopos ve diger ru- 

hani smiflarin katildigi Meyrun toreninde hazir bu- 
lunan halkm sayisi on bini geciyordu. Patrik hazretleri 
basta olmak uzere, diger ruhanileri, tezahhiirati btitun 

etrafi titretiyordu. Bu tezahhiirat manastirdan uzak 
koylerden de duyuldugu soyleniyor. Sabahm saat 5 sira- 
lannda Ruhani biiyukler ve diyakoslann ilahiye sesleri 

manastirda yaratmaya yer bulamayan, daglarda gece- 

yi geciren halki uyandirmis, ayine davet ediyormus gi- 

bi manastira akin ettirdi. 
MEYRUN TAKDiS toreni tam iki saat siirdu. Pat¬ 

rik hazretlerinin beyaz ipekli kuma§la sarili bir kubbeli 
tahta odacagma elindeki MEYRUN §i§esiyle takdis dav- 

rasi igin girmesi, bunu takiben mum ta^iyan 12 kahi- 
nin yuruyii§leriyle alti ruhaninin de ellerinde buhur- 

danliklarm bulundugu bir anda, onde incili ta§iyan bir 
kahin. haci ta§iyan bir ba^ka ruhani ile, bunu takip 
eden Patrik hazretlerinin ipekli odacagi, alti ki§inin 

salladigi marvahalardan gikan sesler arasmda konu ile 
ilgili ilahiyeler terennum ederek ilerliyorlardi. Davra- 
nin bitiminden sonra, Patrik hazretleri MEYRUN tak¬ 
dis toreniyle ilgili bir konusmada bulunmus, konusnra- 

si ozetle sunlan belirtiyordu: “Yiiz yila yakin bir za- 
man once Patrik II. ci Yakup, manastirda Mayrun tak¬ 
dis torenini yapmi§ti. Bu giin ise Allahm nimetiyle Pat¬ 
rik III. Yakup’a bu §eref nail olmu§tur”. Demi§tir. Ko- 
nusmadan sonra Mayrun dolu siseleri toplanti salonu- 

na ilahiyeler arasmda gikarilmistir. 
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Amerikadaki Sammas Ilyas Darakci tarafindan yaptmlan 

manastirin dis kapisi 

■b 



142 

Manastira XX. Asirda en cok yardimi dokunan U.S.A. ve Kana- 

da Siiryani Kadim Metropolidi Mar Athanasiyos iso Samuil, Mi- 

(attan 300 yd once deri iizerine Siiryanice, ibranice yazilan kiy- 

metli Tevrat kitabindan bazi boliimlerini tetkik ederken gorii- 

fiiyor. (Sahife 143 bak.) 



PATRIK HAZRETLERINiN MAN AST IRA 

ZIYARETLERI 

ANINDA VUKU BULAN MUCIZELER: 

1 Kutsal Mayrun, Patrik bareketlerinin Mu- 

kaddes nurunun tesiriyle §i§elerden tasmis etrafa ya- 

yilmi§tir. 
2 - - Patrik hazretlerinin manastirdaki ayininde 

bayginlik gegiren bir gocuk, babasi ve Hori Numan Ay- 
dm’in kollari arasmda, Patrik hazretlerine getirilmi§, 

kutsal Hacini almna ve agzina surer patrigin okudugu 

duadan sonra gocuk ayilip babasina sanlmistir. 
3 Manastirdan ayrilan kimselerden yolcu alan 

bir araba yolda giderken devrilir, bir mucize eseri ola- 
rak pargalanan arabanin yolculanndan big birisinin 

viicudundan en ufak bir siynlti olmamistn. 
4 - Miimin olmayan bir adam, yapilan teganni 

tezahiiratlariyle halkin kutlaniak icin Patiik hazietle- 

rine hucumunu gortince, alay edici sozlerle, bu huiafa- 

liktir, bundan faydamz nedir, saga sola demeye ba^- 
lar. Heniiz sozunii bitirmeden yiiz ustti vere dusei 
ve korkusundan, sizinle alay ettigime pisman old uni, 

oztir dilerim der, pi^manlik getirir. 

AMERiKA METROPOLiDI MAR ATHANASYOS 

ISO SAMUIL ve MANASTIRA OLAN YARD1MI 

20 nci asirda manastira en gok yardimi dokunaii; 

lar arasmda Birle§ik Amerika Suryani kadim Metropo- 

lidi Mar Athanasiyos i$o Samuil oldugu igin, Kendisini 

tamtmak liizumu gorulmu§tur. 
Babasi Midyatli Samuildir. Annesi ise halen yanin- 

da sag olup adi Hatundur. 25 Aralik 19 tarihinde Suri- 



yenin Hilve koyunde dogdu. 1914 umumi harpta babasi 
koyde vefat eder, anasi tarafmdan Sam’a gottirtilur. 
Oradan 1923 yilmda Kudiis’e gider. Mar Markos manas- 
tin okuluna girer, bu okulda ingilizce, Siiryanice ve 
Arapca okuma yazmayi ogrenir. Daha sonra dini ders- 

lerini Misirdaki kuplann okullannda bitirir. 1926 yilin- 
da Kudusteki manastirda Patrik Ucuncii ilyas tarafin- 

dan Rahiplige takdis olunur. 1930 yilmda da Hindistan 
kiliselerinin diizeni icin giden Patrik hazretlerine refa- 
ket eder. 1931 de Hindistan Patrik vekili bulunan Met- 

ropolit Ilyas Koro tarafmdan kahin rahiplige terfi olu¬ 

nur. Orada da iki yil bir sure kalir. 1932 yilmda Hindis- 
dan’dan, egitim gordiigu Kudiis’teki manastira do¬ 

ner, orada ikamet eder. Burada calisir, calisma semere- 
si olarak 6 kitap yazar ve basar. (Mhedyono Sarvoyo, 
Dlesono Aoromoyo. Bu halka kitaplardan yalmz dordu- 
nu basar. 1939 da Turisina’deki manastin ziyaret eder. 

Oradaki kiituphaneyi gezer, eski Suryani kitaplarim tet- 

kik eder. Edindigi malumatlari da tarihleriyle beraber. 
rahmetli Patrik Aframa yazar, bildirir. 1946 yilmda Ku¬ 
dus ve cevre halkmm istegi ile Patrik Afram tarafmdan 
Humus Meryemana kilisesinde biiyiik bir kalabalik hu- 
zurunda Metrepolitlige tekdis edilmi§tir ve Athanasivos 
adi alnnstir. 1947 yilmda Arap cobanlari tarafmdan go- 
rulen eski Siiryanica 4 kitabi satm alir, bu kitaplar sun- 
lardir: 1 - Kainatm yaratilisi kitabi, Siiryanica yazil- 
li, 2 Esaya peygamberin kitabi, 3 — Habkuk peygam- 

ber kitabi, 4 -- Deri iizerine yazilmi§ o zamana ait dini 
kanun kitabiclir. (ibranice yazili). Yazilmis tarihleri ise 
M. O. Ucuncii asirda. 1949 yilmda goriilen liizum iize- 
rine Birlesik Amerika genel Metropolitligine ve Patrik 
vekilligine atanan Metropolit iso, satm aldigi kitaplari 
da beraberinde alir goturur. Orada ingilizceye cevirtir 
ve bu sekilde her.tarafa kendini tamtir. 



Kisa bir sure icinde Amerikada bulunan dagimk 
Suryani kadim cemaatini gezer, onlarla tam§n\ iyi bir 
diizene sokar. Kiliseler insa eder. bunlan yoneten ru- 

haniler tayin eder, ruhani ayin vaftiz vesair kitaplari 

halkin anlayabilecegi sekilde Suryaniceden ingilizceye 
cevirir ve basar. Amerika Birle§ik Devletlerinde yanliz 

degil, Kanada ve Guney Amerika’yi da cevresine bag- 

lar, oradaki bulunan yuz binden fazla Suryaniyi yeni- 
den Suryani kilisesine baglar. Yilda bir iki kere biitun 

cevre kiliselerini gezer, ihtiyaglanni da saglar. Metro- 

polit Yesuh gayretiyle bugiin Amerika Suryani kilisemiz 

diger cevre kiliselerimize nazaran daha cok ilerleme ka- 

vit etmistir. 
mj 3 

Deyr-ul-umur manastirma yardinn cok dokun- 

mu§tur. Midyata ilk ziyareti 1961 de olmustur. Bu zi- 

yaretinde Turkiye ve butim Turabidin gevre kiliselerini, 
manastirlarmi ziyareti igine almisti. Deyrulzafarandan 
sonra, Deyr-ul-umur manastirini ziyaret eder, bu ziya- 

retinin anma hatirasi olarak, okul icin manastirda bir 

bina insa ettirir. 

2 — Manastira ikinci ziyareti ise, 1968 yilmda ya- 

par. bu ikinci ziyareti hatirasi olarak, kendi adiyle ana- 
si Hatun adma iki oda daha insa ettirir. Bunlardan bas- 

ka Ei haci, Episkopos asasi (Gumusten) de manastira 
hibe eder. Bu ziyaretinden makamma doner donmez, 

olulerinin hatirasi icin, manastirda Mepropolitlik ma- 
kam odasi ile Qan kulesinin insa edilmesini bildirir. 

arzusu iizerine cizdigi plana gore yapilmi§ ve masrafla- 
rin kendisi kar§ilami§tir. Bu insaatlarda da adi, anne- 

sinin acli ve mutevaffalarinm adi ozel bir tas levhasiy- 

le gectigi gibi, manastirin bu tarihinde de ozel bir bo- 

liim icinde gecirmekte fayda buluruz. 
Rab, katmda ve halk arasinda mutlu olsun. 



BAZI OLAYLAR 

Deyr-el-umur manastin zaman zaman bazi ilerle- 

meler kaydettigi gibi, geQirdigi kritik olaylardan dola- 
yi, duraklamalarda kaydetmistir, muhimlerinden bazila- 

n soyledir: 
1 Rahip sefer yonetmeligi sirasinda, mutegallip 

^aki basi Ibrahim Azamgiler Suriyeden gelir, manastin 
i^gal ederek saki yatagi yapmak isterler. Midyat kay- 
makami saym ilhami Ertem aldigi tedbirle bunlara ma- 
ni olur. Vekaletten istihsal ettigi emirle mutegallibele- 
ri hudut disi eder. Bu hususta saym ishak Kayanm ca- 

Iismasi da takdirle amlir. 
2 1961 yilmda U.S.A. Metropolidi Mar Athanasi- 

yos iso Samuil Turkiyeye yaptigi gezide manastira dzel 
bir ziyarette bulunur. Manastinn azametine hayran ka 
lan metropolid, kendisinden bir hatira kalmak iizero, 
manastira yardimlarda bulunur. Bu yardim ile manas- 

Metropoiil saym iso Samuil yardimiyle insa edilen yeni binalar 



tirda orta salon, sag ve solunda da motifli iki oturma 

odasi insa ettirilir. Bu in§aat kendi adi ile annesi Hatun 
Hatirasi diye bir levha ile yazdirir. Bu insaat 25 bin li- 
rava mal olur. 

3 - - 1965 yilinda Rahip isa Qicek ve manastir yone- 
tim kurulu, i§o Akkaya, Musa Aras, Melek Kerimo, Han¬ 
na Akan, Gebrail Marangozoglu, Sait Alias ve Cercis 
Uygur yonetmenliginde agtinlan tescil davasi sonucu 
dava manastir lehine sonuclanir. Manastir biitun vak- 
1 iyelerile tescil edilir. Ydnetim kurulunun bu ugurdaki 

gali§malari takdirle anilir. 

Manastirda son olarak yeni insa edilen misafir salonu 

4 - Manastira araba yolu olmayi§i, turistleri ziya- 

retten alikoyuyordu. Kiymetli Hukumetimiz bu yolun 

vapilmasmi on plana almi§ti. Nafia Mudiiru saym Meh- 
met Emin Demir. Mtihendis Fahri Onen ve saym Naci 
Kurt calismalarile kisa bir sure icinde manastira kadai 
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araba volu agtinlmi§tu\ Mumaileyhlerm galismalan cev- 
re halki arasmda buyuk bir memnuniyet yaratmi§tir. 

5 1968 yilmda U.S.A. Metropolit Mar Athanasiyos 

iso Samuil ikinci kez manastin ziyaret eder, bu ziyare- 
tinde de eserine ek olarak bazi onarim ve insaatlarda 

Yeni insa edilen di? kapi goruniisii 
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bulunur. Vekilligine atadigi sayin Hori Numan Aydm 

vasitasiyle gayet giizel motifli, yontulmu§ beyaz tastan 
biiyuk bir misafir salonu ile medrese igin uq buyiik oda, 

iki salon ve mu§temilatiyle muazzam bir bina insa et- 
tirir. Bu insaat da 50 bin liraya mal olur. Sayin Metro- 
polit biiyudugu ve vaktiyle yonettigi bu inanastirda da- 
ha baska in§aat yaptirmayi, eser birakmayi du§immek- 
tedir Manastirda can kulesi in§aati ilk planmdadir. Pek 

yakmda insasma ba§lanacaktir. 
6 Manastirda insaat yapildigi bir sirada capulcu 

§akiler manastira hucum ederek manastirm buyuk, kii- 

cuk ba§ hayvan siirulerini yagma ederler. Manastir sa- 
kinleri olaya miidahaleleriyle vukubulan carpi§ma so- 
nunda manastirda tas yontucu ustasi ibrahim Giimusel 
sakiler tarafindan oldurulur. Olay hiikumet nezdinde ve 

cevre halki arasinda uzuntu yaratir. 

Rahip Sabo Giines’in insaat eserlerinden. 



kup (Sh. 139 bak) 

Olay dan az sonra, vine sakiier geceleyin manasti- 
nn dogu ydndeki mabet duvarim delerek kilise icine gi- 
rerler, kilisenin ayine ait giimusten, madenden ne ka- 
dar kiymetli esyasi, kilise kitaplarivle, incil vesairey: 
alip kacarlar. Bu olay manastin maddi ve manevi cok 

zarara sokav. 
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MANASTIR HATIRA DEFTERINDEN BAZI 
HATIRALAR 

Manastirm gayet glizel bir hatira defteri varclir. Bu 
defter manastm ziyaret edenler icin derienmistir. Ziya- 

retciler intibalari vazarlar bu intibalardan bazilan soy- 

ledir: 
1 Kadasetlu Patrik III. Yakup 1965 ziyaretin- 

de: “Suryanilerin baska yerlerdeki muesseselerinde, bu- 

radaki mezarligm benzerinde bir mezarkga rastlama- 

dim.” 
2 - - Amerika Mepropolitli Mar Athanasiyos iso Sa¬ 

muil: “Manastirm eski bir kiymetli yerlerini gezdim, 

bunlarin benzerligine rastlamadlm.,’ 

Manastir rahipleri 



3 — istanbul Milletvekiii Naci Kurt, 1906 manasti- 

ra yaptigi ziyarette hatira defterine §oyle yazdi: “Bu 
kiymetli manastmn azametine gercekten inandim, ma- 

nastira kalkinma, sakinlerine mutluluk dilerim”. 

4 — Midyat Kaymakami Saym Sait Arslanoglu 

1966 tarihli yazisinda §oyle der: Milattan sonra Uciin 
eii asirda in§a edilen bu manastin ziyaret etmekten 

mutluyum. Arzu edilir ki bu ziyaret uzun devam etsinA 

5 — Mar Filiksinos Hanna Dolaponii: 1966 tarihli 

vazisi da soyledir. “Manastirm araba yolu acihsrmera- 

siminde bulunmak uzere mmisafirimle Metropolit Beh- 

nam Ceccevi ile manastira geldik. Eski zamanin yol du- 

riimu ile bugiinku yol durumunu mukayese ederken, 
kiymetli hukumetimizin cahskanhgim ve eseri atika 

ile yakmligini takdir ettim. Hukiimetin rnutlu olmasini 

Allahtan diledim. 

6 — 9. Bolge Mudiiru Husnu Unal’inda yazisi sby- 

ledir: “Manastir sakinlerinin sabn, Hazreti Eyiip sabn 
ve metanetinin benzeridir. Musafirperverlige hayran 

oldum, te§ekkiir ederim*'. 

7 — Hindistandan gelen Metropolit Grigoriyos Ge- 

vergis ziyaretinde yazdigi hatiralar ^oyledir: "Bu kiy¬ 

metli manastin ziyaret ettim. Azizlerin mezarlariylt 
Mar Gabriyelin mezarmdan kutlandim. Cok ziyaretlere 

nail olmam icin Allahtan yegane istirhamimdir. 

8 — Rahip ishak Saka yazisinda: “Bu meshur ma¬ 

nastir hakkinda ne kadar yazarsam yine azdir. Herturb . 

stislerle susliidur ve en kiymetli motifleri haizdir. Bun- 
lann basmda da azizlerin kiymetli markitlandir. Bu is^ 

en biiylik servettir”. 

9 Bilginlerden Nuro Kahleci yazisindan. ik. 

binlik eski bina, kule gibi kendini gosterir, hayiet ve- 

rici kubbesi, boyali kiremitleri, motifli mozayiklan, oi- 



maniarla muhtelif §ekildeki yesilliklerle cevrili bu bina 

eski sakinlerinin kiymetini ispatliyor. 

10 Misirdan gelen Kuptlann Metropolis Mar 
Grigoriyos, yazisinm ozeti sovledir: “Mar Gabriyel ma- 

nastmnin ziyaretinden kutlandim. Aziz dedelerimizin 

gomlilu bulunan bu yer, dunyanin en mutlu yeri sayilir, 

ieinde yatanlar, rahat ve mutludurlar, temennim bizim 
de buradaki yatanlann ulasinnna ulasmaktir. Rabtan 
temennim, manastir sakinlerini kutlasm. buradaki go- 

multi fazilzatlann izini takip etsinler. 

11 Metropolit Mar Diyonosiyos Behnam Cecevi 
vazismdan da sunlar almmistir: “Biiyuk bir zevk ve 

mutluluk ieinde bu kiymetli abideyi ziyaret ettim, keske 

daha evvel bu ziyaret bana nasip olsaydi. Sakinlere ba- 

§ari, abideye daimi kalkmma temenni ederim. 

Avukat Abdullah Timur yazismda : 

<sMemleketimiz icin bulunmaz bir hazine, sosyal 

tesantit bakimmdan esine az rastlanir ornek bir mues- 
sese, din ayrimmi dusunmeksizin her aydinm hizmetini 

esirgemiyecegi ve turistik yonden de muhite olan fay- 
dasinm unutulamiyacagi bu manastiri elele verip ihya 
etmek ailevi bir gdrev addedilmelidir- demektedir. 

8-5-966 

Bu kitabi yazan ve Tiirkcelestiren istanbul Siiryani 
Kadim Papazi Cebrail Aydm ise: “Bu naciz yazi ve ter- 
eiimemle manastira bir fayda saglayabilmissem, kendimi 

mutlu sayanm”. 

Avnca bu kitabi, karsihksiz olarak, manastirdaki ok- 
K. / J 

siizlerin vararma hibe ediyorum. 
20 Haziran 1971 

//• P. C. Aydm 

SON 
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Sayin Okuyucu. 

Ogretim ve egitim ve iyi meziyetleriyle beseriyete ornek oian, 

manastirin icinde gomulu olanlarin hayatma muttali olmak istersen, 

Deyr-ul-umur adli kitabi oku. Bundan edinecegin faydalarin en onemlisi 

asirlarca once buradaki insanlarin yasayisi, sabn, metaneti, iman ve 

azmidir. Bunlarin yaninda egitim ve ogretimin ulastigi seviyedir. iyi bir 

isim birakan ebediyetin olmez varisi bu AZiZLERi kalbinde yasatmak 

ve bu manastiri korumak asi! odevindir. 

Manastir Yonetim Kurulu 
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